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الر!جمصالرصالمحه

تسليما.وسلموالهمحمدنبيهعلىاللهوصلى

بناحمدبنمحمداللهعبدابوالمحققالحافظالامامالشيخقال

ورحمته،بفضلهلجنةاوأثابه،عنهورضياللهرحمه،المقدسيالهاديعبد

.(1)المسلميقوسائويإيانا

شرورمنباللهونعوذ،ونممشغفرهونستهديهونستعينهنحمده،للهالحمد

هاديفلايصللومنله،مضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئاتومنأنفسنا

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواشهدله،

كثيرا)2(.تسليماوسلموصمحبهالهوعلىعليهاللهصلى،ورسوله

شيخوشيخنا،سيدناحالذكرفيمختصرةيسيرةنبذهبفهذهبعد،أما

عنه،ورضياللهرحمه-تيميةابنأحمد)3(العباسأبيالدينتقي،الاسم

مصنفاته.وبعضمناقبهبعضوذكر-بوحمتهلجنةادحله)4(و

سيد،العلوموبحر،الامةومفتي،الائمةإمام،الربانيالامامالشيخهو

فيالبسملةوبعد.التصليةبدونف()ك،فيبنحوهاوهي،الأصلمنالديباجةهذه(1)

"هرحمتهبففمل"(:)فوفي".الوكيل"ونعم(:)كفيوزاد،"اللهحسبي"(:)ق

(.)بفيليست(2)

(.)بفيليست)3(

".وأثايه"(:)ك(4)



شيخالدهر)2(،وقريعالعصرسيد)1(،والالفاظنيالمعاوفارس،الحفاظ

الزهادعلم)4(،القران)3(وترجمانالزمانعلامةالانامبركة،الاسلام

العباسابوالدينتقي:المجتهدينواخرالمبتدعينقامعالعباد،وحدو

الحليمعبدالمحاسنابيالدينشهابالعلامةالامامالشيخابناحمد

البركاتبياالدي!مجدالاسلامشيخالعلامةالامامالشيخابن

بنمحمدبنالخضرالقاسممابيابناللهعبدمحمدابيابنالسلامعبد

وصاحب،دمشقنريل.الحرانيتيميةابن)5(اللهعبدبنعليبنالخضر

مثلها.لىإيسبقلمالتيالتصانيف

هناكفراىتيماء)6(،دربعلىحجالخضربنمحمد5جدإن:قيل

تيمية!ياتيميةيا:فقالبنتاله2[]قولدتقدامراتهوجدرجعفلما،طفلة

بذلك.فلقب

فريد".":الاصلعداالنسخبقية(1)

(.)فمنسقطتالدهر""وقريع2()

واو.بدون"جمانتر":(ق،)ب)3(

)ق(.منساقطذكر"ثم":12صقولهلىاهنامن)4(

".اللهعبدعليبنمحمد"بن)ف(:)5(

علىالقرىوواديالشامبيقالعربجزيرةأطراففيبلدةوالمد.بالمتجتيماء:)6(

لامارةتابعةالانوهي67(.2/):"البلدان"معجمالظر.ودمشقالشامحاجطريق

322-/1)"للسعوديةفيالجغراالمعجم"انظركيلا.264()وبينهماتبوكمدينة

المختصر(.

ومن"(:294)ص"لجامعا-البيانلبديعةالتبيان"فيالدمشقيالدينناصرابنوقال

عول".عليهمابصحيحوليس،تقولفقدالتيمواديمنامهمأنزعم



تيمية،تسمىامهكانتمحمداجدهنلناذكرالنجار)2(:ابن)1(وقال

بها.وعرفإليهافنسب،واعظةوكانت

عشر-ثاني:وقيل-عاشرالاثنينيوم)3(بحرانالعباسأبوشيخناولد

لىإوبإخوتهبه)4(والدههاجر.وستمائةوستينإحدىسنةالأولربيع

لعدمعجلةعلىالكتبومعهمبالليلفسارواالتتار،جورعندالشام

اللهلىإفابتهلوا)6(،العجلةووقفتيلحقهمالعدوفكاد)5(،الدواب

ويسلموا.فنجوا،بهواستغاثوا

منفسمعوا)7(،وستمائةوستينسبعسنةأثناءفيدمشقوقدموا

ابنجزء"المقدسينعمةبنالدائمعبدبنأحمدالدينزينالشيخ

)1()ك(:"قال".

"والبلدانالاباءلىإالمحدثينانتساب"كتاباو"،والمفترقالمتفق"كتابفيلعله2()

"."التبيانفيعنهالدمشقيالدينناصرابننقلعليهيدلكما

والقياس،قياسغيرعلىنيحرنا:إليهاوالنسبة،نونواخرهلراءبتشديد:حران)3(

ديارقصبةوهيقور،جزيرةمنمشهورةعطيمةمدينةوكانت0عليهاوالعامةحراني

235-)2/:"البلدانمعجمانظر".يومانالرقةوبين،يومالرهاوبينبينهامضر،

المعجم"انظر.تركيابجمهوريةأورفهولايةمحافظاتإحدىالانوهي236(.

2(050)ص"العثمانيةللأمبراطوريةالجغرافي

مختصر"فيماالاصلفيماويؤيد."و]لداهوسافر"و)ك(:.لداه"1ووقدم")ف(:4()

للمؤلف.(942)ص"لجامعا-لحديثاعلماء

البلدفيتركواماالعدوفإن"267(:)ص"لجامعا-تاريخهذيل"فيالذهبيقال)5(

)كذا(".الفرانووقف،العجلةئقلمنالبقروكفت،لحرثابقرسوىدواب

)ب(.فيليست"العجلةووففت")6(

(.)قفيليست""وستمائة)7(



.(1)للتذوز،("عرفهه

عبد،ابنوالكمالاليسر،بيأابن)2(منالكثيرشيخناسمعثم

ابنيحيىلجمالاومنالخشوعي)3(،واصحابعساكر،ابنوالمجد

والشيخالاربلي)5(،والقاسم)4(،سلامةالهخيربيأابنحمدو،الصيرفي

،علانبن)6(الغنائمبيو،الرحيمعبدلوا،البخاريابنالدينفخر

!(.وخلق،شيبانبنحمدو

في.(.).نقطثلاثبوضعإليهفأشارلذلكالناسخسة

"!كلهعرفةابن"لىإفغيرها()طفيواستشكلهاهالهامشوفيالسقطموضع

هبياض()ففيوغير"عرفة"ابنوموضع

".الاصل"منسقطت2()

المعمرالانماطيالخشوعيالدمشقيطاهربنإبراهيمبنبركاتطاهرأبوهو:)3(

،الناسيؤمكانالذيالاعلىلجدالىإنسبةلخشوعيوا(.895)تالشاممسند

358(21355/)(:النبلاءسير"انظرالخشوعيفسمي،المحرابفيفتوفي

وحاشيته.

(015)ص"الاسلامتاريخذيل"فيترجمتهوانظر(5ك،)ففيليستسلامة"")4(

.(1/041):"الكامنةالدرر"،للذهبي

ذهبرههذاعمربيأو]بن.عمر"أبيابنالدينشمس)والشيخزيادة()بفي()5

الدينشمسبلقبه924()ص"الجامع-الحديثعلماء"مختصرفيالمصنف

الحنبلي.

".القاسم"إلى)ك(فيتحرفت)6(

شمسالقاضد"924(:)ص"الجامع-الحديثعلماءمختصر"فيالمصنفزاد)7(

،القواسبنوالشرف،الهرويبكربيود،1المقدوالنجيب،الحنفيعطاءابنالدين

مكي".بنتوزينب



شيخ.مائتيمنأكثرمنهمسمعالذينوشيوخه

الكبار()1الكتبوسمع،مرات"حنبلبنحمداالاماممسند"وسمع

الكبير")2(.نيالطبرامعجم"مسموعاتهومنوالاجزاء،

فيلحسابواالخطوتعلام)3(،وانتقىونسخوقرا،لحديثباوعني

على)4(العربيةفيأياماوقرأ،الفقهعلىقبلو،القرانوحفظ،المكتب

وبرعفهمهحتى"سيبويهكتاب"يتأملوأخذفهمها،ثم)5(،القويعبدابن

السبق،قصبفيهحازحتىكلياإقبالاالتفسيرعلىقبلوالنحو)6(،في

ذلك.وغير،الفقهأصولحكم)7(و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."لستةا"دةفلا()كفي

سماعات"العشريندونوهوشيوخهعلىوقراءاتهمسموعاتهمننموذجاانظر

واحد:مجلس!فيالشيخقرأهومما2-223(،16)ص"-الجامعالبرزالي

السالف."مختصره"فيالمصنفذكره"الغيلانيات"

تاريخهذيل"فيالذهبيذكرهداود"بيأسنن"نسخهفمما:اقولك(.،)ففيليست

وقد"البخاريصحيح"ليعوامنحديثمئة:انتقاهومما268(،)ص"لجامعا-

مرارا.طبعت

"هالعربيةوقرأ"(:)ك

الدينشمس!،المرداوي،المقدسياللهعبدبنبدرانبنالقويعبدبنمحمدهو:

تيميةابنقراءةرجبابنذكروقد996(.)تالنحويالمحدثالفقيه،اللهعبدبو

طبقاتذيلو"(،4-64447ص996)وفياته"الاسلامتاريخانظر".عليه

3(.90-4/703):"الحنابلة

النحو".فيفهمحتى"ك(:)ف،

)ف(.منسقط



فرطمنالفصلاء)2(فانبهرسنة،عشرةبضعابنبعدوهوكله)1(هذا

إدراكه!وسرعة،حافظتهوقوة،ذهنهوسيلان،ذكائه

:وقالدمشقلىإقدمبحلبالعلماءمشايخبعضأن)3(بلغنيولقد

الحفظ،سريعنهو،تيميةابنأحمد)4(:لهيقالبصبيالبلادفيسمعت

لىإوهو،كتابهطريقهذه:خياطلهفقال.أراهلعليقاصداجئتوقد

؛الكتابلىإذاهباعلينايعبريجيءالساعةعندنافاقعدجاء،ماالان

هذاك)5(:للحلبيالخياطفقال،صبيانفمرقليلا،الحلبيالشيخفجلس

إليه،فجاء،الشيخفناداه،تيميةابنأحمدهوالكبيراللوحمعهالذيالصبي

عليكأمليحتىهذاامسحولدييا:قالثمفيه،فنظراللوحالشيخفتناول

عشرثلاثةأوعشرأحدالاحاديثمتونمنعليهفأملى،ففعل،تكتبهشيئا

ثم،إياهكتابتهبعدمرةفيه)6(نظرانعلىيزدفلمهذا،اقرا:لهوقالحديثا،

فقال.سامعنتماكأحسنعرضاعليهفقرأه،عليأسمعه:وقالإليهدفعه

:قالثمانتخبها،أسانيدعدةعليهفأملى)7(ففعلهذا،امسحولدييا:له

هذاعاشإن:يقولوهوالشيخفقام،مرةأولفعلكمالمحيهفنظرهذا،اقرأ

)ب(.فيليس"هذاكله")1(

".دمشق"أهل(:)ك،"اهله"فانبهر(:)ف2()

."بلغنيولقد"بدل"واتفق":()ك)3(

(.)ففيليست(4)

.ـهذا(["(:)ف(5)

".تاملهأنعلى"(:)ك)6(

ث!.أملىثم"(:)ب)7(



قال)1(.كماأو.مثلهيرلمهذافان،عظيمشأنلهليكوننالصبي

الدينتقيالشيخيعني-نشأ)2(:الذهبياللهعبدأبوالحافطوقال

والمأكل.الملبسفيواقتصادوتعبد،وعفافتالمتصونفي-اللهرحمه

الكبار،ويفحمويناظر)3(3[]قصغرهفيوالمحافلالمدارسيحضروكان

بلسنة)4(،عشرةتسمعولهفأفتى،العلمفيالبلدأعيانمنهيتحيربماويأتي

.الاشتغالعلىكبو،الوقتذلكمنوالتأليفلجمعافيوشرع.أقل

ولهبوظائفهبعدهفدرس-وأئمتهمالحنابلةكبارمنوكان-والدهومات

تفسيرفيخذو.لمالعافيصيتهوبعدأمرهواشتهر،سنةوعشرونإحدى

ولاالمجلس!يوردفكان،حفظهمنكرسيعلىلجمعا)5(أيامالعزيزالكتاب

)8(.فصيحجهوريوصوتبتؤدةالدرس7(يوردلأكانوكذايتلعمم)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)ب(5فيليستقال"كمااو"

37(.)ص"لجامعاتكملةضمن-اليتيمية"الدرةفي

."ه.ويناظر.دذ"(:)ب

وفي."لشةعشرةسبعنحووله"2(:05)ص"لجامعا-لحديثاعلماءمختصر"في

وتسعةعشرسبعةأنفيحتمل"العشريندون"او،"عشرةالتاسعةدونوهو":غيره

لم"العشريندونب"عبرومن،قولانهماو،الاخرىعنهماإحدامصحفةعشر

محدد.بتاريخيجزم

"في".)ك(:)ف(،وفيفيليست

تحويف."يتعلثم")ك(:

)ف،ك(.منسقطت

علىويكتب،أقلأوكراسينمنأزيدالمجلسفيفيقول":الذهبيكتابفيبعده

".والاغلاقالتعليقغايةلىإسريعبخطاوصالعدةلحالافيالفتوى



مبدأأما-:سيرتهمننبذةذكروقد-شيخناأصحابقدماءبعضوقال

كؤوسراشفاالعلماء،حجورفينشاحينمننشا)1(فانه،ونشاتهأمره

منفنلكللجامعةاالكتبودوحاتالتفقهرياضفيراتعا)2(،الفهوم

الامور،ليبمعاوالاخذوالاشتغالالمطالعةغيرلىإيلويلا،الفنون

ذلكعلىيزلولمولوازمهماالنبويةوالسنةالعزيزالكتابعلمخصوصا

قواما،صواماناسكاعابداعفيفاورعا،بأمهبرامتألها،سلفيالحاصاخلفا

سائرفيلىتعااللهلىإرجاعاحال،كلوعلىأمركلفيلىتعاللهذاكرا

امرا،ونواهيهوامرهولىتعااللهحدودعندوقافاوالقضايا،الاحوال

.بالمعروفالمنكرعنناهيا،بالمعروف

منتملولا،المطالعةمنتروىولا)3(،العلممنتشبعنفسهتكادلا

منالعلوممنعلامفييدخلأنوقل.البحثعن)4(تكلولا،الاشتغال

مستدركاتويستدرك،أبوابالبابذلكمنلهويفتحإلاأبوابهمنباب

والسنة.)5(بالكتابمعضودة،أهلهحذاقعلىالعلمذلكفي

المسألةفيخاطريليقفإنه:يقولأمرهمبادئفيسمعتهولقد

كثرأومرةألفلىتعااللهفأستغفر،عليتشكلالتيلحالةاأوء)6(والشي

أشكل.ماإشكالوينحلالصدرينشرجحتى،قلأو

)1()ك(:"فقلى".

".)2()ك(:"الفهم

)3()ك(:"فلا"0

".)4()ب،ف،ك(:"من

".بالكتابمقصودة"(:)ك(5)

."الشيء"او:(ك،ف،)ب(6)
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المدرسة،أوالدرباوالمسجد(او)1السوقفيذاكإذكونو:قال

)3(.مطلوبيأنالانلىإوالاستغفارالذكرمنذلكيمنعنيلا)2(

إذاالنشاةوأولالمدةتلكفيكنتولقد:الصاحبهذاقال

المذكورين،المشايخأحدمعخاص!ذكرمجلسأوختمةفياجتمعت

وتاثيرا،القلوبعلىصولةلكلامهاجد-سنهحداثةمع-وتكلموتذاكروا

التيالنفوسلهوتنفعلاثرهيظهرونفعامقبولة)4(وهيمنة،النفوسفي

فيلهظاهروحاله،حالهبلسانمقالهكانحتى،بعقبهكثيرةأياماسمعته

.مرةغيرذلك)5(منهشهدت.مقاله

وملازمةالعلوممنازديادفياللهرحمهشيخنايبرحلمثم:قلت

سبل)8(فيوالاجتهاد،ونشرهالعلموبث)7(،والاشغال)6(للاشتغال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

في"."أو)ب(:

"ولا".)ب(:

فيالقيمابنقال،لهالملازمونطلابهنقلهمشهور،أمربالذكرالاسلامشيختعلق

ثمالفجرصلىمرةتيميةابنالاسلامشيخوحضرت"69(:)ص"الصيبالوابل"

هذه:وقالليئإالتفتثمالنهار،انتصافمنقريبلىإلىتعااللهيذكرجلس

لا:مرةليوقالهذا.منقريباكلاماأو.قوتيسقطتالغداءاتغدلمولوغدوقي،

ماوانطر.آخر"لذكرالراحةبتلكلاستعدوإراحتهانفسيجمامإبنيةإلاالذكراترك

38(.)ص"العليةالاعلام"فيالبزارحفصابوتلميذهذكره

".وهيبة":()ك

منه"0"ذلكك(:)ف،

"الاشتغال".)ب،ف،ك(:

"ببث".)ف(:

"سبيل".)ب(:
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،والورعوالزهد،والعملالعلمفيالامامةإليهانتهتحتىالخير.

*2(،والمهابةلجلالةوا،والانابة1(*لحلمواوالتواضع،والكرموالشجاعة

الصدقمعلجهاد،اأنواعوسائرالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالامر

والابتهال،والاخلاص4[]قالقصدوحسن،والصيانةوالعفة*3(،والأمانة

بالاثر،التمسكوشدة،لهالمراقبة*4(وكثرة،منهالخوفوكثرة،اللهلىإ

والصبر،إليهموالاحسانالخلقونفع،الأخلاقوحسن،اللهلىإوالدعاء

الخير.أنواعوسائر،لهوالدعاءعنهوالصفحاذاهمنعلى

أهلحلوقفيوشجى،المخالفينعلىمسلولاسيفااللهرحمهوكان

لابحراوكانهالدينونصرةلحقاببيانقائماوإماما(،>هالمبتدعينالاهواء

الامصار،بذكرهطنتالالباء،الاخيار>6(بهيقتديوحبراالدلاء،تكدره

الاعصار.بمثلهوضنت

مثلهوراىولامثلهرايتما*7(:الحجاجأبولحافظاشيخناقال

منه.لهماتبعولا،رسولهوسنةاللهبكتابأعلمأحدارأيتوما،نفسه

".لحكموا"(:)ف(1)

(.)بمنسقطت2()

(.)كمنسقطت)3(

".ودوام"(:)ب(4)

".المبتدعين"هولاء:()ف(5)

الاخبار".":()ف)6(

"تهذيب:العظيمينالكتابينصاحب742()تالمريالرحمنعبدبنيوسفهو:)7(

38-386(.1)ص"الاسلامتاريخذيل"فيترجمته."الاشرافتحفةو""الكمال

للسبكي.593(/01)":الشافعيةطبقاتو"
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منفنعنسئلإذاكانالزملكاني)1(:ابنالدينكمالالعلامةوقال

لااحداأنوحكم،الفنذلكغيريعرفلاأنهوالسامعالرائيظنالعلم

فياستفادوامعهجلسواإذاالطوائفسائرمنالفقهاءوكان)2(.مثلهيعرفه

فانقطعأحداناظرأنهيعرفولا،ذلكقبلعرفوهيكونوالممامنهمذاهبهم

إلاغيرهااوالشرععلوممنكانسواء،العلوممنعلمفيئتكلمولامعه،

التصنيف،حسنفيالطولىاليدلهوكانت.إليهوالمنسوبيناهلهفيهفاق

والتبيين.والتقسيموالترتيب،العبارةوجودة

فيالمفتينبيناختلاففيهاجرى)3(قسمةفيفرعيةمسالةووقعت

منحدفيمسالةوقعتوكذلك.كبيرةمجلدةفيهافكتبالعصر،

عنحدةوكلفييخرجولمأيضا)4(.كبيرةمجلدةفيهافكتبالحدود،

)1(

)2(

)3(

)4(

حلبقاضي،الدمشقيالشاقعيالانصاريالواحدعبدبنعليبنمحمدهو:

74-76(.4/):"الكامنةالدررو"للسبكي،(091)9/:"الشافعيةطبقات"727(.)ت

سيأتي.كمامناوئيهمنصارثم،الشيخعلىيثنيممنالزملكانيابنكانوقد

".مثلهغيره")ف(:

فيالتحرير"بعنوانلاحقاالمصنفسيذكرهماوهو)ب(.منسقطت"قسمةفي"

حفير".مسالة

!ك!ع"الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم"يعنيولعلهف(.،)كفيليستايضا""

والنهاية-البداية"انظر!ك!ب.الرسولسحتلماالنصرانيعسافحادثةعقبألفهفإنه

4(.4-6070م)"الجامع

جمةترليالبرزابخطالتي)الصارم(نسخةظهرعلىنيالزملكاابنكتبوقد

تحقيقمقدمةانظرهالمصنفسيذكرهاالتيالاخرىكتبهمعصنعكما،للشيخ

.(-1/187188):"المسلولالصارم"
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منوالخروجشئفيوالدخولالكلامبتخليططول)1(ولا،المسألة

والخواطر.الاوهامفييجرييكنلمبماواحدةكلفيتىوسدء،

وجهها.علىالاجتهادشروطفيهواجتمعت

علىالدليلبيان"كتابعلىأيضاالدينكمالالشيخبخط)2(وقرأت

سيدنامصنفاتمن:فقال-)4(جمةترذكروقد-لشيخنا")3(التحليلإبطال

لحافظ،االبارعالاوحد،العلامة)5(الامامالسيدالشيخوقدوتنا،وشيخنا

،الانامومفتيالاسلامشيخالدينتقي،العارفالكامل،القدوةالورعالزاهد

علىاللهحجةالبدعةقامعالسنةناصرالفصلاء،الائمةقدوةالعلماءسيد

المجتهدين،اخر،العاملينالعلماءأوحدوالعناد،الزيغأهلرادالعباد)6(،

القاسمأبيابناللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبي

عادو،حياتهطولالمسلمينعلىاللهحفظ.الحرانيتيميةمحمد-ابنابن

قدير.شيءكلعلىإنه،بركاتهمنعليهم

":الاعلامالائمةعلىالملامرفع"كتابعلىبخطهأيضاوقرأت

".)1()ف(:"طولب

)ب(.منسقطعنه"الله"رضي(16)صقولهلىإهنامن)2(

شيخنامكتبةفيمحفوظةالتصديرهذاالزملكانيابنعليهاكتبالتيالنسخةوهذه)3(

سنةكتبتوقدظاهرها،علىموجودوالتقريظ،الشاويشزهيرمحمدالاستاذ

خيرا.اللهجزاهمنهاصورةوارسلشيخناتفضلهـوقد471

".ترجمته"ك(:،)ف(4)

".لمالعا":زيادةنيالزملكابخط(5)

".عصرهفي":الزملكانيبخط)6(
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الزاهدالمجتهد،الحافظالأوحد،العلامةالعالمالامامالشيختأليف

اخرالأنبياء،وارثالعلماء،علامة،الأمةقدوة،الأئمةامام،القدوةالعابد

برهان،الاعلامحجة،الاسلامبركة،الدينعلماءأوحد،المجتهدين

)1(،المنةعليناللهبهعظمتومنالسنةمحتي،المبتدعينقامع،المتكلمين

الدينتقي:المحجةوهديهببركتهواستبانت،لحجةاأعدائهعلىبهوقامت

أعلى.الحرانيتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبي

أركانه.الدينمنبهوشيدمنارهالله

الحصرعنجلتوصفاتهلهالواصفونيقولماذا

الدهرأعجوبةبينناهوقاهرةللهحجةهو5[]ق

الفجرعلىربتأنوارهاظاهرةللخلقايةهو

سمعفيها:يقولالذهبيبخط)2(طبقةالكتابهذااخرعلىوقرأت

شيخالاوحد،العلامةلمالعاالامامشيخنامؤلفهعلىالكتابهذاجميع

حبر،العلومبحر،الزمانأعجوبة،الامةقدوة،الفرقمفتي،الاسلام

بنالحليمعبدبنأحمد)3(العباسأبيالعباد:سيدالدينتقي،القران

عنه.اللهرضيالحرانيتيميةابنالسلامعبد

".المنةاللهبهعلينا"ومن)ف(:()1

الكتابنسخةآخرفييكتبمابهيعنونالمحدئينعندمصطلح:الطباقأوالطبقة2()

لهم.المسمعوإجازةوتواريخهاو]لسماعالقراءةمجالسحضرمناسماءمن-غالبا-

-23(41)ص"لمروياتابتوثيقالمحدئين"عنايةانظر.أيضا""السماعاتوتسمى

لقادر.1عبدلموفق-75(68)ص"النصوصو"توثيق،سيفنورلاحمد

)ك(.فيليست"العباس"أبي)3(
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اليعمريالناسسيدابن)2(الفتحابوالدينفتحالحافظ)1(وقال

لحجاجاابيالدينجماللحافظاشيخناترجمةذكرانبعد-)3(المصري

تقيالاسلامشيخالامامالشيخرؤيةعلىحدانيالذيوهو-:المزي

تيمية،ابن)4(السلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسابيالدين

نإحفظا،والاثارالسننيستوعبوكادحظا،العلوممنادركممنفالفيته

وا،غايتهمدركفهوالفقهفيفتىاو،رايتهحاملفهوالتفسيرفيتكلم

والمللبالنحلحاضراو)5(،روايتهوذوعلمهصاحبفهولحديثباذاكر

علىفنكلفيبرز.درايتهمنأرفعولاذلكفينحلتهاولمعمنير)6(لم

يتكلمكان.نفسهمثلعينهراتولا،مثلهراهمنعينترولم،جنسهأبناء

العذبعلمهبحرمنويردونالغفير،لجمامجلسهفيحضرالتفسيرفي

اهلمنإليهدبانلىإوغدير،روضةفيفضلهربيعمنويرتعونالنمير،

مورمن)8(عليهينتقدماعلىمنهمالنظراهلكب)7(والحسد،داءبلده

لتبديعهوفوقواملاما،بسببهاوسعوهكلاما،ذلكفيعنهفحفظواالمعتقد،

.ـ".0.الشيخوقال"(:ك،)ف(1)

)ب(.فيليست"الفتح"أبو)2(

-2122/):"الدمياطيأيبكابنسؤالاتعلىالناسسيدابنأجوبة"كتابفي)3(

.(091-881)ص"لجامعاوانظر".(422

)ب(.منسقطت"السلامعبد"بن)4(

".رايته":()ف(5)

تر".":(ك،ف،)ب6()

".والب"(:)ب)7(

حنبليته"ه"ثمكلمةبمقداربياض)ك(وفي)ف(قيواضحةغيركلمةبعدها)8(
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ونازعوه،فنازعهم،فريقهموفرقطريقتهمخالفأنهوزعمواسهاما،

.وقاطعوهبعضهموقاطع

علىأنهمويزعمون،طريقةلىإالفقرمنينتسبونأخرىطائفةنازعثم

زعمماعلىلهاوذكر،الطرائقتلكفكشف،حقيقةوأجلىمنهاباطنقاد

بذويواستعانت،منازعيهمنلىالاوالطائفةلىإ(1)فاضت،بوائق

كفرهفيمنهمكلواعمل،امرهبالامراءفوصلوا،مقاطعيهمنعليه)2(الضغن

وسعواالاكابر،بينبهاللسعيالرويبضةوألبوامحاضر،فكتبوا)4()3(،فكره

ساعةالسجنوأودعفنقل،المصريةبالديارالمملكةحضرةلىإنقلهفي

عمارمنقومالذلكوحشدوا،مجالسدمهلإراقةوعقدوا،واعتقلحضوره

بالمخادعة،مخاتلالمنازعةفي)6(مجاملمن؛المدارسوسكانالزوايا)5(

مايعلموربك،المنونريبيسومونه،بالمقاطعةمبارزبالتكفيرمجاهرومن

منحالابأسوأبكفرهالمجاهروليس)7(.يعلنونوماصدورهميمن

المخاتل.

صار.:أيآض0"فافضت"(:)ب(1)

".الظعن"(:ك،)ف2()

تحريف."فكفرهكفرةفي":الاصل)3(

."فرتبوا":()ب(4)

الزوايا".سكان":فيزيادة)ف()5(

."محامل":(و)ك،الاصل(6)

.ـالقصصسورة96الايةمناقتباس)7(
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على)1(فنجاهلحره،فيكلكيداللهفرد،مكرهعقاربإليهدبتوقد

.أمرهعلىغالبوالله،اصطفاهمنيد

محنةمنعمرهطولينتقلولم،فتنةبعدفتنةمنذلكبعديخللمثم

ولم،اعتقالهمنتقلدمافتقلدالقضاةلبعضأمرهفوضأنلىإ،محنةلىإإلا

اللهوإلى،وانتقالهلىتعااللهرحمةلىإذهابهحينلىإذلك)2(بمحبسهيزل

الصدور.تخفيوماالاعينخائنةعلىالمطلعوهوالامور،ترجع

المسلمونوانتابها)3(،الطريقبجنازتهضاقتمشهودا؛يومهوكان

ويتمسكونالأشهاد،يقوميومبمشهدهيتبركون،عميقفجكلمن6[ق1

ندذمنالعشرينليلةفيوذلكالاعواد،تلكواءحتىبسرجعه صسر)4(هِ،

المحروسة.دمشقبقلعة،وسبعمائةوعشرينثمانسنةالقعدة

إحدىسنةمنالاولربيعشهر)5(عاشرفيبحرانمولدهوكان

)6(.لىتعااللهرحمهوستمائةوستين

غايةومدرك،العلومرايةحامل،الإمامالشيخعلىقرأت:قالثم

ابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبيالدينتقي،الفهوم

."هونجا":(ك،ف،)ب(1)

."بمجلسه":()ف(2)

وانتحابه"":()ف)3(

.(917)8/"العربلسان".الميتعليهيحملالذيالسرير:الشرجع4()

ك(.،ف،)بفيليست"شهر")5(

وإيانا".اللهرحمه"ب(:،ك،)ف)6(
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زينالامامالشيخأخبركم:لهقلت-عليناقدم-بالقاهرةاللهرحمهتيمية

حديثاذكرثم،المقدسينعمةبنالدائمعبدبنحمدالعباسأبوالدين

.()1"عرفةابنجزءمن"

بنأحمد")2(:شيوخهمعجم"فيليالبرزاالدينعلمالشيخوقال

ابنمحمدبنالقاسمأبيابن)3(اللهعبدبنالسلامعبدبنالحليمعبد

فضلهعلىالمجمعالامام،العباسأبوالدينتقيالشيخ،الحرانيتيمية

علميفيومهر،والاصولوالعربية،فيهوبرع)5(القرانقرا،ودينه)4(ونبله

رتبةوبلغ،شئكلفيغبارهيلحقلاإماماوكان،لحديثواالتفسير

المجتهدين.شروطفيهواجتمعتالاجتهاد،

،إيرادهوحسنمحفوظهكثرةمنالنالسأبهتالتفسيرذكر)6(إذاوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ب(.منسقطهنالىإ...."قال"ئم:قولهمن

الوافر"الرد"فيالدينناصرابن"ليالبرزاشيوخمعجم"منأيضاالنصهذانقل

الفان:شيخآلافثلاثةفيهوذكرلنفسهليالبرزاخرجهالمعجموهذا2(.18)ص

.بالإجازةوالفبالسماع

الذهبي:فيهنشدوقد

ليوعواحوتأجزاءوظهوركلهالخزائناتفتيشرمتإن

ليالبرزامعجماسمعأوطالعروواوماالوجوداشياخونعوت

.(712)صالوافر"الردو"(،237)3/:!الكامنةالدرر"انظر

)ب(.منسقط"اللهعبد"بن

تحريف."ذبله")ك(:

".الفقهقر"ك(:)ف،

ذاكرث!.")ف(:
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وخوضه،والابطالوالتضعيفالترجيحمنيستحقهماقولكلوإعطائه

لىإانقطاعهمعهذا،العجبمنهيقضونلحاضروناكان.علمكلفي

ودعاءالدنيا،أسبابمنوالتجرد،لىتعاباللهوالاشتغالوالعبادةالزهد

لى.تعااللهلىإالخلق

العظيم،القرانيفسرالناسعلىجمعةكلصبيحةفييجلسوكان

ظاهرهوصفاء،نيتهوصدق،أنفاسهوطهارة،دعائهوبركة،بمجلسهفانتفع

(1)طريقةعلىوجرىكثير.خلقاللهلىإنابو،لعملهقولهوموافقة،وباطنه

عليه.بهيفتحماورد،الدنيامن)2(والتقللالفقراختيارمنواحدة

ذإعنهوكتبتصغرهفييسيراشيئانظمقدكاناخر:موضعفيوقال

عنه.وأعرضذلكتركإنهثم،ذاك

عليهقرئوقد)3(،بنظمفيهافأجاب،بنظمالقدرمسألةعنوسئل

منه.وسمع

وزنعلىبيتمائةنحوعلىتشتملبأبياتالفارقيالرشيدلغزوحل

العمر،منالعشريننحووله،لىتعااللهرحمهوالدهحياةفيوذلكاللغز،

".)1()ف،ك(:"طريق

."والتقليل":()ف(2)

ومطلعها:القدر،إنكارفيذميلسانعلىنظمتالتيالابياتيعني)3(

حجةباعظمدلوهتحيردينكمذميالدينعلماءأيا

بنعيسىالاسلامشيخسألوقد2(.55-542)8/:"الفتاوىمجموع"فيوهي

نثرا.الشيخعنهفاجاببيات،عدةفيالقدرفيمنظوماسؤالاالشاعرالمارديإبراهيم

.(102-002)3/:"الكامنةالدررو"(،15-8446)8/:"الفتاوىمجموع"انظر



وقت.اسرعفي)2(له)1(حلهوكان

الامامالشيخنظمهالدينعلمالشيخإليهالثمارالذياللغزهذا:قلت

في)3(الفارقيمسعودبنإسماعيلبنعمرحفصابوالدينرشيدالعلامة

هذه)4(:وهي،اعجزهلفهم،اوجزهلفطفي،ابرزهبوصف،ألغزهاسم

جميعهضعفوالثلثلهمثلفثلثهالحروفثلاثياسمما

لبديعهفاعجبواجمعاأعراضادبهحلتجوهرالاخروالثلث

تربيعهفيبانيربعوإذالهمثلجذرهالمثلثوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)ك(."سقطعتمن"له

)ق(.منساقط"السلامعبدابن"23(:)صقولهلىإهنامن

للذهبي،381(376-ص/968،)وفيات:"الاسلامتاريخ"فيترجمته968(.)ت

اللغز-هذاالصفديذكر.ـوقدللصفدي(131-912)22/":بالوفياتالوافيو"

علم""فيحلهقدتيميةابنالاسلامشيخأنلىإوأشار،بتمامه-بالمشهورووصفه

قوله:اولهاأنوذكربيتمئةبنحو

وسيعهفنونفي)علما(ألغزتواسعوامتنانعلمبغزير

.ـهناالمصنفذكرهالذيالاسلامشيخجوابفيلسابع1هوالبيتوهذا

2(.1/64)العصر":أعيان"فيباختصارأيضااللغزلىإالصفديوأشار

البديعةالقصيدةب"تعرفقصيدة(567)تالنحويالخشابابنوللعلامة:أقول

أربابمنأحداأنزعموامسائلفيهابيتا211نحووهي"الفضائللاشتاتلجامعةا

عليهاوقفتيميةابنالاسلامشيخإنناقلها:قالعنها.الاجابةيستطعلمالعلوم

انظرعنها.للإجابةفراغليليسلكنالمسائلمنقيهاعماالاجابةيمكن:وقال

(41-201/):الارشد""المقصدعلىالعتيمينالرحمنعبدالعلامةأستاذناحاشية

.الفائدةهذهاستفدناوعنهمنها،نماذجأوردفقد

".فقال"منها:بدلا)ب(وفيك(،)ف،فيليستهذه"وهي"
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وانماالعليالفلكمنجزء

متحركساكنجمادحي

كونهعلةخمسيهمعوتراه

موالنحوبغيرخمسيهوبغير

مستقبلأمضىفعلوبحاله

عمومهخصوص4(لمطلقه)قيد7[]ق

وممكنالرحيلفيمقيمشيء

اسمهوالدينالشرعفيماهمو

منالسمبلجليلامعناهودقيق

حلهتطلبعروضيواذا

فريدةبدر)5(ترصعهوإذا

نتاجهوللحكيمللمنطقي

واعتقاأشعريشعاروله

:كندةشاعرقولفيوتمامه

بورودهندىظمافييرويك

مروعهمان)1(أوخوف!باقيه

تنويعهلىإنظرذاكنتإن

مذيعهلغير)2(سرامعلوله

موضوعهعلىومحمولجو؟

صنيعهبحمد)3(صناعتهحمدت

مجموعهعلىلمفردهزيد

كسريعهبطيئهكالمستحيل

وفروعهبأصولهومضافه

تقطيعهمنوليسالخليلعلم

مجموعهأوالمفروقفيألفاه

ترصيعهفيالدريزينعقدا

ورجوعهبذهابهوعلاجه

لوقوعهفاعجبواحنبليد

مضيعهمثلللعهدحافظما

بطلوعههذدظلمفيويريك

أبان".")ك(:فيتحتمل(1

بغير".")ك(:2(

لحمد".")ك(:3(

"هلمطلع")ف(:4(

".ه.فريدهبدريرصعهواذا"الشطرهذايضبطأنويمكنبدر"":الاصلفيضبطها5(
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وفيجمالاإاللغزحللتولقد

بالحلىوليمنبكرافالستجل

أحمدربهلىاالفقيرالعبدفأجاب

ولمجمله،وفصلالمعضله،حلاتيمية

زمانهأهلفاققدعالمايا

منارهمالعلوملاعلاموغدا

عقيلةجيدعقدنظماجادو

(2)لفظهعوارففيالمعارف1(وجلا

ففكلمنحوىقدعمابانو

داولفظهلحلالاالسحرببيانه

واسعوافتنانعلمبغزير

صنتهوصفبدقيقحليته

وأهلهاالعلومبحلىووصفته

حتالاضدادأوصافهفيوجمعت

نظمكمتأملأنلماوالعبد

ربيعهروضتفصيلتفصيله

ربوعهبينالفضللكفءتهدى

ابنالسلامعبدبنالحليمعبدبن

لمشكله:وشرحالمقفله،فتحا

وبديعهوبيانهبفنونه

ربوعهمنارلىإالهداةيهدي

ترصيعهفيالعلمبحردرمن

ينبوعهمنالعلم)3(لعرفأخذا

وفروعهبأصلهأحاطقدص

صنيعهحسن)4(ولفظالزلالحذب

وسيعهفنونفي)علما(ألغزت

موضوعهعنناءلفظبجليل

وضروعه)5(بضروبهونعته

تتبيعهمنالطلاباستياسخى

روعهفيلهألقيبنظامه

".واجلى"(:و)ف(،ك،ق،)بمنلمثبتوا"،"وحكى:الاصل(1)

".فضله"(:ق،)ب(2)

"."لغرف(:)ق)3(

".ولطف"(:ق،)ب(4)

واشباهه.اي:وضروعههلمهملةبا"وصروعه"(:)ق()5
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ولص"علم"ألغزتمالذيأن

بمايحليهأمسىلكنه

ظلمائه)2(منالحقتجلىحتى

مرةأولعنقدالذيفإذا

بادياإماالوصففيهورأيت

إشارةولطفمغزاهلدقيق

موجزاكشفاعنهاكشففغدوت

تفصيلهفيحلاهلحلفاسمع

أحرفثلاثةذولفظ""العلم

تسعةمنمركبايكونفإذا

حسابهجذرساواهومربعا

مثلهفثلثاثلاثاويكون

حسابهالكبيرالجملفيوالميم

حسابهالصغيرلجملافي)4(والميم

ذاتهكلعينعينوالثلث

دابهاقائمةالاعيانكانتإذ

".)1()ك(:"حليته

".)2()ف(:"ظلماته

)ك(.من)3(سقطت

هواوالمثبت."لعلم1و"الاصولجميع(4)

مقطوعهمنالمظنونيجعلط

توقيعهفيويغوصحليتم)1(

هجوعهوقتقبلمنليلةفي

بطلوعهفجرهتبلححق

مسموعهفيمعناهخافياأو

موضوعهعنحلاهوبعدفيه)3(

بقيعهلشطرتهديبإشارة

بهطوعهمقبلبقلبواشهد

مجموعهمامثلكلوهجاء

تربيعهلىإفانظرلهاجذرا

وضلوعهبحدودهومثلثا

توزيعهفيخضتإنلامههو

ربيعهاهلبقولاربعونهو

جميعهضعفالثلثهذاعشرون

موضوعهفيوالوصفجوهرهو

لجموعهفافطنواجمعاأعراض

.لصواب



واحداحرفاالعينيخمقحكم

العلىوالعالمأصلهفيتسعةهو8[ق1

الس!والسبعوالكرسيالعرش

ذإالغيبأعنيالملكوتعالممن

جاحمأوجنةإلايبقلم

ميتاقلبااللهيحييبالعلم

داإذحي)2(اسمهيحيىفلأنه

متحركاسمهيسريولانه

حسيهوفيعقليالوصفذا

جنسهمعنىالعلمنوعكانإذ

يفالوصفانوالمتحركلحيوا

بقائمليسالمحسوسفيكانإذ

فاهـالمعقولجردماإذااما

هماوالميمالعينحرفائلثاه

أكبر)3(فيحسابهجمعتوإدا

تنويعهفيالحرفجنسبينمن

برقيعهتسعةمنه!ي

رفيعهجرءفالاسمالطباقصات

ضليعه)1(شأنلعلوكنىعنه

مروعهماناوالمخافةفيه

لسطوعهحينضاءكنوريسري

صنيعهربحياةفرعأحياء

قريعهبذهنتنقلهلوحا

بربوعهساكنهوجامدهو

موضوعهبمستوىيقومعرض

ببقيعهجوهراشخصاضصان

وتبيعهمثلهبآخرعرض

بربيعهلهالمعنىفي!وصفان

تنويعهوفيعدممناللفظفي

مجموعهإلىخمسيهضفتو

النسخ.بجميعكذا(1)

".حتى"(:)ف)2(

غيروهي.اكبر":"لعله:هامشهاوقي،لعله(:)كفيفوقهاوكتب،اكثر""ك(:،)ف)3(

)ق(.فيمحررة
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جذره)1(ويضحييضحيفمربعا

لهومعلولعلتهلجذرفا

كائنلجذرمعلولفالجذر

له)3(معلولمعلولفلكونه

هـالنحومنه)4(العلمإنويقول

هـكونعلةالضميكونفإذا

لاصلهيعودخمسيهوبغير

ألفيتهحروفهاعتبرتواذا

وغيرهاالمستقبلاتعلىحكم

بكلتعلقهخصائصهمنإذ

نفعهعظيماأمرابهأكرم

وزمانهمصدرفيهوالفعل

ومخصصامقيداكانفلذاك

اشخاصهحوىنوع7(مفردلأهو

تربيعهلدى)2(عشراأربعمع

لوقوعهعلةهوماحيثمن

رجيعهمدارفافهممعلوله

برجوعهلهمعلولاصارقد

موضوعهعلىحملاتردإن!ذا

وجميعهنفسهعلةلجمعا!ذا

فروعهبعضالنحووعلمعلما

)5(موضوعهوفيلغةمضىفعلا

وذيوعهمتعلقالعمومه

لوقوعهدسبقهمعمحقق!

صنيعهبحمدصناعتهحمدت

)6(صنيعهلربوملزوموضعا

تنويعهفيالعلمجنسلعموم

تجميعهفيخصتركبفإذا

)1()ق(:"يصحي".
"."لذي:الاصلعداما2()

."معلولى":()ق،"معلولا":()ف)3(

."...هلاويقولو":()ف،"005ويقول":()ك،"...ونقول":(ق،)ب(4)

)ف(.منسقطتالثلاثةالابيات)5(

)ف(.منساقطالبيت)6(

مفردا"."ف(:ق،،)ب)7(
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قائلمقالةحينئذفيصح

ممكنحالكلفيثابتهو

السرىالقومفيحمدينالحتى

بنفسهليسوالاسراعفالبطء

(1)واجبأولبالرحمنوالعلم

لمزيدهطالبالديانةخوو

منأشدإليهفاقتهلمرءوا

فإنماوالطعام،وقتكلفي

كلهاالمحاسنلىإالسبيلوهو

نافعفنكليسندوإليه

الذي)2(واللطفالمعلوملجلالة

والعرولحقائقاميزانفالعلم

مفروقهمن)4(بالتحريكوالاسم

كلهاالفضائلعقد5()واسطهو9[]ق

مجموعهعلىمفردهزادقد

مسطيعهعلىصعبعزةذو

كسريعهبطيئه:يقالوإذا

منيعهاقتناصوفيالطريقفيبل

مشروعهفياللهفرضهمو

بقطوعهينههولماأبدا

صنيعهحكملعلمالغذاءفقر

جوعهشدةوقتفييحتاجه

لمضيعهةفسووالصالحات

وفروعهبأصولهفارعبل

لبديعهمناسباكانللعلم

تقطيعهلدىميزان)3(كذاكض

مجموعهمنبالتسكينوالفعل

ترصيعهفيالحلييزانوبه

".)1()ف،ك(:"صاحب

."واللفظ":()ف(2)

."وكذاك":()ك)3(

الشطرفيوكذلك:اقول."بالتسكين:"صوابه:الاصلوبهامش.الاصولفيكذا(4)

يأ(،مفروق)وتد،"علماسمأنالمؤلفمرادولعل."بالتحريكلعقل"ونيالثا

.متحركاوساكنثممتحركان(مجموع)وتدعلملفعل1و.ساكنبينهمامتحرك

لا.واسطة":()ف(5)
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تحصيلهفيبالجدوعلاجه

وافرحظمنهقومولكل

وقواعدلمشاعربشعائر

قوله:فيمتفرقوجميعه

ولميمهوللامهفلعينه

وردهفيحياتهبماءيروي

تبيينهفيهداهبنورويري

بنورهأبانلماكطلوعه

بدوهبعدبعدالمجلىجلى

عقدهوفصلمجملهوأبان

الحلىحليفيالبكرجمال4()وجلى

اللبافيهمخلصاالجوابفخذ

محصلغيرالشعرنظمأنمع

مستوفزمستعجلخاطرمن

"هالتحقيق":النسخبقية(1)

الاصلهفيليسالبيت)2(

(:)ك،"هسوعه":()ف،"شيوعه":الاصل)3(

.بعيده

لمهملة.با"وحلى":()ك(4)

."غا":()ك(5)

."يمعن":(ك،ق،)ب(6)
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وينوعهنتاجهبمقدمات

مشروعهفي(1التوحيد)وحقائق

مسموعهفيالمعقوللعقائد

مضيعهمثلللعهدحافظما

تبضيعه)2(فيالحظالكلامذامن

ينبوعهلىإتحقيقظمان

سظيعهطلوعتدقيقحيران

بديعهعقدلحلالسبيلقصد

شسموعه)3(وقربمقفلهفتحمع

برتوعهارتعىالانفولروضه

بربوعهثوتكفءفافتضها

لسميعهنظمهفيملخصاب

جميعهوشرح)5(مغزاهلكمال

مرجوعهفيالتفكير)6(ينعملم

:أيثبتماولعله.مسوعه"...قربمع"



)1(مقصودهمنالتحليليجعللم

غايةلاكبرمخلوقاكانإذ

ونهيهالالهامرمنوعليه

منللمصدوربدلالكنه

نظمهالبضاعةمزجىانهمع

متضعفعاجزذليلعبد

بربهاستعانلمالكنه

يكنفإنلجوابايسرفاعانه

لربناالعظيموالفضللحمدفا

فبمنهنعمةمنبناماإذ

نإحيثفمنيخطأيكنإناو

لازموصفللانسانفالنقص

اهـبخلقهالرحيمللهوالحمد

بلطفهالعسيروميسرالخطب

والهالنبيعلىالصلاةثم

دائماًمناالتسليموعليهم

)1()ك(:"مصنوعه"

".)2()ق،ب(:"تشجيعه

".)3()ك(:"برفق

مصنوعهمنالفصلاتولاكلا

وقطيعهجميلهالقراردار

تضييعهعنالمعقوليلفتما

بمخوعهفؤادهيريحنفثٍ

تسجيعه)2(فياللفظبحكمغر

رجوعهوحالمبداهحالفي

خضوعهبذللهاستكانثم

توقيعهفيالوصفبوفق)3(حقا

صنيعهحسنمحمودعلىشكرا

بهموعهجميعهمنهوالخير

لرفيعهمتناولااستطعلم

بنخوعهنفسهيعرفكانإن

ومطيعهبعبدهالودود!بر

منيعهوبعدمنعتهبعدمن

جميعهالاناممنوالمصطفين

خشوعهبعدالارضوجهاهتزما



منشئهلىإكتبلجواباهذاعلى)1(الدينرشيدالشيخوقففلما

)2(:الدينتقيالشيخ

)3(بالمثلجاءولكنسمىوماالمسمىحلفياحسن

جزلرائقبشعرصنعرصدوالنصبالنطقالجوزاءوجاوز

لحلكالحلوامصحفله)4(فشكريمعانيهجلت

والفعلالقولوزن!تقيالتصوفيفيهالفعلوزناحمد

يستمليوهوعليهتملي)5(مثلتأحرفهكانما

النسلفيبوركوقدمجدالصجدهفتى)6(بالفخروحق

الفضلعلىمكافاة)7(!عدلاهـاسمهفيلمناللهفسهل

فيوخلهاللغز)8(،فيذلكبعدتيميةابنالدينتقيالشيخوالدفنظر

لها:جواباالدينرشيدالشيخإليهفكتب،قصيدةذلكفيونظم،أخرىلفظة

والادبالفضلفييماثللممنبهيسمولملغزي)9(ماثل01[]ق

)1()ك(:"رشيد".

عنه".اللهرضيتيميةابن"ك(:،)ففيبعده)2(

".جاد..هولكن..المسمىفي9.05)ف(:)3(

"فشكرا".ك(:)ف،)4(

"مثلث".ف(:)ب،)5(

".بفتى"وحق)ف(:)6(

مكافات".")ك(:)7(

اللغز".ذلك"(:)فوفي،العسخمنوالمثبت،""اللفط:الاصل)8(

".مثل"ماك(:،)ف)9(
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ولايضيء(1ضر)حابخاطر

قاطبةالاسلامشيوخشيخ

كلممنبالدرسمعيشنف

نشأتفنشوتيكحلحلا

فعلافضةمنلغزيوكان

وللمث!بالشهابللمجدفالفخر

يحسبها)5(والعنانذروة

بلدتهرسومتعفتوإن

عوضاحلهاالافقفبلدة

وطنالهاضحىقلبيوإن

وإنالخمولمعثنائيهذا

أدبامكملاطويلاوعش

لشهبا(2لواحد)ضوءينكر

العربحجةالفريقينمفتي

سحبمنبالدر)3(فترويتروى

الضربمناحلىمنرضربمن

ذه!.صارا")4( صووسعرلسعرا

النمسبذروةبالمجدصهاب

)6(الحسبفيللشروقذرية

والتربالبلادخياروهي

)7(الرتبعلىيسموبفضلعنها

)8(مغتربلكلانس!وفيه

مص
الاربعلىأربىحظى)9(نبه

ومقتربناءفضلبسيط

)ف(.من)1(سقطت

.لواجد"":(ق،)ب(2)

."فترى":()ك،"ترى":()ف،"فتردى":الاصل)3(

شعرا"."فعلىك(:)ف،)4(

".والعيان"ذرية(:ب،)ق()5

".السحب"(:ك،)ف)6(

".الترب"(:)ك)7(

"."مقترب(:ب،)ق)8(

".خطي"نبهك(:،ب،و)ق،""نية:الاصل)9(
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)1(الشهرزوريلابنإجازةفيرايت:الدينعلمالشيخوقال

شمسالشيخ)2(تحتهكتبوقد،تيميةابنالدينتقيالشيخخطالموصلي

فرد،الاسلامشيخ)3(،العلامةالامامشيخناخطهذا:الذهبيالدين

إحدىسنةالاولربيععاشرمولده.الدينتقي،العلومبحر)4(،الزمان

وبرع،البلوغدونوهوواستدلوناظر،والفقهالقرانوقرا،وستمائةوستين

سنة)5(.العشريننحوولهودرسوافتىوالتفسير،العلمفي

وله،شيوخهحياةفيالعلماءكبار)6(منوصار،التصانيفوصنف

هذافيتصانيفهولعل،الركبانبهاسارتالتيالكبارالمصنفاتمن)7(

كثر)8(.وكراسالافاربعةتكونالوقت

ذكاء،يتوقدوكان،لجمعاايامصدرهمنسنينمدةلىتعااللهكتابوفسر

محييالرحمنعبدبنالقاهرعبدبنمحمدوهو:.تحريف"الشهروي")ف(:)1(

([:فيالوا"فيترجمته778(.)تالشافعيالموصليالشهرزوريالشيبانيالدين

نقلوقد2(.1/02):الغمر"إنباءو"(،4/12):"الكامنةالدررو"2(،-52227)3/

96(.)صالوافر"الرد"فيالدينناصرابنايضاالثناءهذا

)ف(.منسقطت)2(

فقط.الاصلمن)3(

محعي".")ف(:4()

(.ق،)بفيليست"سنة")5(

كابر".)لرد(:1و،ق،)ب)6(

والرد(.ق،)ب،فيليستمن"")7(

ق(.)ب،فيليست"واكثر")8(
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ومعرفته،شيخمائتيمنأكثروشيوخه،كثيرةلحديثامن(1وسماعاته)

فيه.يلحقفماوسقمهوصحتهورجالهللحديثوحفظه،المنتهىإليهابالتفسير

الاربعة-)2(مذاهبعنفصلا-والتابعينالصحابةومذاهبللفقهنقلهوأما

أعلمفلا،والكلابموالاصول،والنحلبالمللمعرفتهوأمانظير)3(.فيهلهفليس

ومعرفتهجدا،قوية)4(وعربيته،اللغةمنلحةصاجملةويدرينظيرا،فيهله

!!عجيبفعجبوالسيربالتاريخ

النعت.ويفوقالوص!يتجاوزفأمر،وإقدامهوجهادهشجاعتهوأما

وقناعةزهدوفيه،المثلبهميضربالذينالاسخياءالاجوادأحدوهو

لملبس.والمأكلفيباليسير

ايةكان-:اللهرحمهالشيخذكروقد-اخرموضعفيالذهبيوقال

،والاختلافوالسنةالكتابمعرفةفيرأسا،الادراكوسرعةالذكاءفي)5(

وشجاعةوزهدا،علماعصرهفريدزمانهفيهو.النقلياتفيبحرا

تصانيف.وكثرةالمنكر،عنونهيابالمعروفمراووسخاء،

وهووالفتوىللتدريروتأهل،لفقهوالحديثفيوبرع،وحصلقرأ

علوموجميعوالاصولالتفسيرعلمفيوتقدم.سنةعشرة11[]قسبعابن

ه([عْاوسما":(ق،)ب(1)

."هبلمذاا":()ك(2)

.نظير"له"فليس)ف(:،فيه""فليسك(:)ب،)3(

!.للغة1ووالصرفالعربيةمعرفةفيلىطويد"وله:الذهبيقولتيوسيا."عربية"(:)ك(4)

."من":الاصل(5)
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ذكرفان)1(.القراءاتعلمسوىوجلهاودقهاوفروعها،أصولها؛الاسلام

وان،المطلقمجتهدهمفهوالفقهاءعدوان)2(،لوائهحاملفهوالتفسير

وانوأفلسوا.واستغنىبلسوا،ووسردوخرسوا،نطقلحفاظاحضر

يقدمسيناابنلاجوان،مرجعهمواليهفردهمفهوالمتكلمونسمي

يدولهعوارهم)4(،وكشف،أستارهموهتك،وتيسهمفلسهم)3(الفلاسفة

واللغة.والصرفالعربيةمعرفةفيطولى

سيرتهفإن،قلمي5شاوعلىينبهأو،كلمي)5(تصفهانمناعظموهو

مجلدتين.في)7(ترصعأن)6(يحتملوتنقلاتهومحنهومعارفهوعلومه

جنته؛أعلىويسكنهلهيغفرلىتعافالله،ذنوبلهالبشرمنبشروهو

وصاحب،الشريعةلواءوحامل،الزمانوفريد،الأمةنيرباكانفانه

فيقيامهإطراء)9(فييبالغ)8(،العلمفيشاروكان.المسلمينمعصلات

خطا."نلقراا":(ف)(1)

أهيتهرا":(ق،ب)(2)

."فلسفهم":(ك)3()

."ئهمعورا":(ب)(4)

."يصقه":(ك،ف)(5)

."تحتمل":(ك،ف)(6)

."توضع":(ف،ق،)ب(7)

)ق(:فيوزاد."العلم"منبدلاالذكاء""و)ب(:ف(.ق،)ب،فيليست""وكان)8(

الذكاء".فيراشا"

في-ولكن63(.)صكب"1الكو"فيالكرمينقلهوكذا،الخطيةالاصولفيكذا)9(
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ولايتهارمامبالغةالمنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرلجهاد،والحقا

فقيه.فيلحظتهاولاأحدمنشاهدتها

الشيخوفاةقبلللشيخطويلةترجمةفيهذكر-اخرمكانفيوقال

وتعديلهموجرجهمبالرجالتامةخبرةوله:قلت"-:)1(طويلبدهر

وبالصحيج،والنازلليوبالعا،لحديثابفنونومعرفة،تهموطبقا

ولارتبتهالعصرفيأحديبلغفلا،بهانفردالذيلمتونهحفظهمع،والسقيم

المنتهىواليه،منهالحججواستخراجاستحضارهفيعجبوهو.يقاربه

كل:يقالانعليهيصدقبحيثو"المسند"،الستةالكتبلىإ)2(عزوهفي

يغترفأنهغير،للهالاحاطةولكن،بحديثفليستيميةابنيعرفهلاحديث

السواقي.منيغترفونالأئمةمنوغيرهبحر،منفيه)3(

فلعل،النسخفيماصجفإن."..قيامهمرفي"أيضا:له(43)ص"الزكية"الشهادة

لىإاحتاجلمانفسهعلىالثناءمنالمناظرةمجالسفيللشيخوماقصدالذهبي

أوقاتفيبالإسلامقاممن:قلتانمشلإليهاحتجتبكلاموتكلمت":قالفإنه،ذلك

حين؟ماللماقامهواعداءهوجاهد؟وبينهدلائلهأوضحالذيومن؟غيريلحاجةا

مجاهدا،لحجتهمظهراوقمت،عنهيجاهدأحدولاينطقأحدفلااحد،كلعنهتخلى

ماانظر!؟"بغيرييصنعونفكيففيئالكلامفييطمعونهؤلاءكانفإذا.فيهمرغبا،عنه

.(631)3/:"الفتاوىمجموعو"268(،)صهذاكتابنافيسيأتي

فيوقال":قولهومن(38045-)ص"الجامعتكملةضمن-اليتيميةالدرة"في()1

)ب(.منسقطهناإلى.."مكان

"!عزؤه"الاصلفيضبطها2()

(5ك،ق،)بفيليست)3(
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إقامةوقتالقرانمنالاياتاستحضارفيوله،إليهفمسلمالتفسيرماو

إمامتهولفرط.فيهتحيرالمقرىءراهوإذا،عجيبةقوةالمسألةعلىبهاالدليل

ويوهي،المفسرينأقوالمن(1كثير)خطأيبيناطلاعهولعظمةالتفسيرفي

لحديث.واالقرانعليهدللماموافقاواحداقولاوينصر،عديدةأقوالا

الاصلين)3(منأوالفقهمنأوالتفسيرمن)2(والليلةاليومفيويكتب

ومازيد.أوكرارش!أربعةمننحوالأوائلوالفلاسفةعلىالردمنأو

مسألةغيرفيوله)4(.مجلدةخمسمائةتبلغالانلىإتصانيفهنأبعد

فيكتابومنها:وقال-تصانيفهبعضذكرثم-مجلدفيمفرد)5(مصنف

مجلدتين)6(.في،والمنقولالمعقولبينالموافقة

اربعفي-"والنقلالعقلتعارضدرء"كتابوهو-الكتابهذا:قلت

كتابوهو.مجلداتأربعمنأكثرفيبهالنسخوبعضكبار،مجلدات

ه"كثيرا005وعظمة":النسخبقية(1)

."والليل":()ك(2)

(.الذهبيجزء،ق،)بمنوالمثبت.الاصولين""(:ك،ف)أ،)3(

مجلد"."(:)ف(4)

والكتب."لمسالةاغير..":(وفي)ك.الذهبيوجزء،النسخبقيةمن"مفرد"زيادة(5)

بطلانفيالدليل)بيانالتحليلمسالةفيمصنف:هيالذهبيذكرهاالتيالمفردة

(،المسلول)الصارمالرسلسبمنفيومصنفحفير،مسالةفيومصنف(،التحليل

.(1-415)صسبقماوانظر.المستقيمالصراطواقتضاء

الذهبي.عنالنقلانتهىهنا."مجلدين"(:)ك)6(
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)1(.والمتكلمينالفلاسفةعلىفيهالشيخردالمقدار،عظيمحافل

ابنالدينكمال12[]قأوردهعمافيهاجابمجلدنحوفيكتابوله

)3(.الكتابهذاعلى)2(الشريشي

والاجوبةوالقواعدوالفتاوىالمصنفاتمناللهرحمهوللشيخ

متقدميمنأحداعلمولا،ينضبطلاماالفوائ!منذلكوغير،والرسائل

ولاصنفمانحوصنفولاجمع،مامثلجمعمتاخريهاولا)4(الائمة

منهاوكثيرا،حفظهمناملاهاإنماتصانيفهاكثرانمعذلك)5(،منقريبا

الكتب.منإليهيحتاجماعندهوليس)6(،الحبسفيصنفه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

محمدالدكتوربتحقيقمجلدا،عشراحدفيبالرياضالامامجامعةفيالكتابطبع

نونيته:فيالقيمابنيقولوفيه.سالمرشاد

ثانينظيرلهالوجودفيماالذي(والنقل)العقلكتابقرأو

718(.)تالقاضيالشافعيالشريشيالدينكمالالبكريأحمدبنمحمدبنأحمدهو:

.(1/252):"الكامنةالدررو"،(151-051)ص"لإسلاماتاريخذيل"انظر

(5لجامعاضمن-592)صرشيقابنذكره

و)ف(:،"الامة":النسخبقيةوفي77(،)ص"الكواكب"ومختصرهالاصلفيكذا

".الامةمتقدم"

عرفتما":لجوزياابنترجمةفي367(1/2):السير""فيالذهبيالحافظقال

فيالعظمجميلجمعهمالتصانيفمنالمكثرون:اقول.صنف"ماصنفأحدا

منالاسلامشيخأنريبولا.ذلكفيلهرسالةفيخيرومحمد،الجوهر""عقود

وبحثا.مادةواقواهمتصنيفا،اكثرهم

."..وكثير"(:)ك."لحبس.با.."(:)ف
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الله[رحمهالشيخ]مصنفات

معرفتهاهاحبمنعليهاليقف،مصنفاتهبعضذكرناوها

أقوالمنجمعهوما،العظيمالقرآنتفسيرفيجمعهماذلكفمن

منأكثر)2(وذلك،كتبهم(1في)الاسانيديذكرونالذينالسلفمفسري

يكتبوهلممنهوكثيراذلك،بعضاصحابهبيضوقدمجلدا)3(،ئلاثين

بعد)4(.

مائةنحوالواحدةالايةعلىطالعتربما:يقولاللهرحمهوكان

وكنت.علمنيإبراهيم)6(معلميا:قولوالفهماللهأسالثمتفسير)5(،

،الترابفيوجهيمرغوونحوها)7(المهجورةالمساجدلىإأذهب

جبلبنمعاذقصةويذكر،فهمنيإبراهيممعلميا:وأقوللىتعااللهوأسأل

دنياعلىأبكيلانيإ:وقالموتهعندبكىلمايخامربنلمالكوقوله

".)1()ب،ق(:"من

"في".)ك(:فيبعده)2(

النونية"في"القيمابنوقال.مجلدا"خمسينلبلغكلهكتب"ولو:"الكواكب"فيزاد)3(

كبار.ت1مجلدعشرعنيقللاإنه)9367(:

ذلك".بعد"ق(:)ب،)4(

خمسةنحوعلىوقفت:مرةلهقالالاسلامشيخان383()صرشيقابنوذكر)5(

مسنداً.تفسيرا(وعشرين:ولعلها)كذاوعشر

".وإبراهيمآدممعلميا"(:)ك.."..معلموياآدممعلميا")ف(:)6(

."وغيرها":(ق،)ب)7(
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كنتاللذينوالايمانالعلمعلىابكيولكنمنكأصيبها)1(كنت

وجدهماابتغاهمامنمكانهماوالإيمانالعلامإن:فقال.منكاتعلمهما

هوفليسهؤلاء،عندالعلمأعياكفإن-وسماهم-اربعةعندالعلمفاطلب

)3(.إبراهيممعلممنفاطلبه)2(،الارضفي

اصحابأخصمنوكان)4(-رشيقبناللهعبدابوالشيخقال

2(

3(

)4(

."صبتهاا":(ق)."صبتهاا...نبذ":(ب)(

)ف(5منسقطت"الارضفيهو"فليس(

عند":الاربعةوسمى283()صرشيقابنذكرهكلههذا."معلممنقاطبة":الاصل(

ابنوذكره."سلامبنوعبدالله،الفارسيوسلمانمسعود،بنوعبداللهالدرداء،ابي

.(791)6/:"الموقعينإعلام"فيالقيم

عنورواه،جبلبنمعاذعنيخامربنمالكروايةمنعليهأقفلمالاثرهذا:أقول

الترمذياخرجهمعاذ،عنالهمدانيعميرةبنيزيدروايةاشهرها،جماعةمعاذ

حبانوابن22(،01)4واحمد81(،)69"الكبرى"فيوالنسائي038(،4)

سعدوابن(،01)2"المدخل"فيوالبيهقي89(،/1):والحاكم)7165(،

تحفة"فيكما.غريبحسن:الترمذيقال.مختلفةبالفاظوغيرهم3(40)2/

صحيححسن:المطبوعوفي2(،58)قالكروخيونسخة(،184)8/:"الاشراف

الشيخين.شرطعلىصحيح:لحاكماوقال.غريب

531(،)4/:"الفتاوىمجموع"فيكمايخامربنلمالكالالمملامشيخنسبهوقد

5(23/6791،)2/:"الموقعينإعلام"فيالقيمابنتلميذهوتابعه

974()تالمالكيرشيقابنسبطأحمد،بناللهعبدبنمحمداللهعبدابوهو:

فيعنهكتبناهماانظرههمنهالشيخبخطأبصركانكثير:ابنيقول،الالمملامشيخكاتب

لابنخطاالمنسوبة-رسالتهمنالنقلوهذ95(.)ص"الاسمشيخلسيرةلجامعا"

(.لجامعاضمن-بعدهاوما283)ص:"تيميةابنمؤلفاتاسماء"-القيم
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رحمهالشيخكتب:-جمعهعلىوحرصالكلامهكتابةكثرهموشيخنا

.القرانجميععلىالاستدلالعن)1(مجردةالسلفنقولالله

.بالاستدلال)2(كبيرةقطعةأولهفيوكتب

للتذكركتبتهبعضها)3(:فيويقوليفسرهاواياتسورالهورأيت

ذلك.ونحو

القرانجميععلىيكتبأنلهكتبتعمرهاخرفيحبسلمائم

ماوفيه،بنفسهبينهومافيهالقرانإن:يقولفكتبالسور،علىمرتبا)4(

علىتفسيرهاأشكلالاياتبعضولكن،كتابغيرفيالمفسرونبينهقد

لهيتبينولاكتبعدةعليها)5(الانسانيطالعفربماالعلماء،منجماعة

نطيرهاويفسرتفسيراايةفيالواحدالمصنفكتبورئماتفسيرها،

وإذا)7(،غيرهمناهملأنهبالدليلالاياتتلكتفسيرفقصدت،بعيره .)6(

."مخرجة":لاصلا(1)

."يسيرة":(ف)(2)

."بعض":(ب)(3)

الهامشفيومقابله)تنا(الكلمةطرفوبدا)ك(،فيبياض.وموضعهشيئا""(:)ف(4)

مرتبا".تفسير"مغاير:بخط

(.ق،)بفيليستعليها""(5)

".بنظيرهغيرهايفسر"(:)ك)6(

،(41،51،61)المجلدات"الفتاوىمجموع"ضمنالاياتهذهمنفصولطبعت)7(

لاحتىالعلماءمنكثيرعلىأشكلتاياتتفسير"بعنوانغيرهامعمستقلةطبعتثم

هوماإلافيهايوجدلابلالصوابالقولفيهاالتفسيركتبمنطائفةفييوجد

)437(.سياتيمانظر1و.الخليفةالعزيزعبدبتحقيق،مجلدينفي.خطا"



نظيرها)1(.معانيتبينايةمعنىتبين

معانيمن)2(المرةهذهفيالحصنهذافيعلياللهفتحقد:وقال

علىوندمتيتمنونها،العلماءمنكثيرماتباشياءالعلم)3(وأصولالقران

هدا)4(.نحواو،القرانمعانيغيرفيتيأوقاأكثرتضييع

كثيرشئوبقي)5(،الجنسهذامنكتبهممايسيراشيئاإليناوأرسل

وهيوتوفي،عندهمنكتبهأخرجوالماالحكامعندالحكمسلة)6(في

)7(.رزمةعشرةاربعنحو،الوقتهذالىإ[13أقعندهم

1(

2(

3(

4(

6(

7(

."نظائرها":(ك،ف،ق)(

".لمدةا"(:رشيقوابن،)ب(

"هأصولومن"(:ك،ف،)ب(

الكلمةهذهحولالقونويالفضلابواللهعبدبنمحمدالأستاذكتبماانظر(

":تيميةابنمنالصفديخليلموقف"الماتعكتابهفي.لما..تضييععلى"وندمت

-49(.39)ص

".الحبسهذافي")ك(:(

فيهتحفظالذيالمكانهو:الحكموسلة.تحريفسنلة""و)ك(:،مسئلة"")ف(:(

له0ياذنمنأوالقاضيإلاعليهاولأيطلعيخرجهالابحيثونحوها،الوثائق

القونويالدينعلاءالقاضيلىإحملتالكتبهذهان"(544)صالمصنفسيذكر(

اصثميخابعدالقونويوتوفي."العادليةالمدرسةفييدهتحتوجعلت972(،)ت

الفخريقطلوبغاالأميرمنهخلصهاحتى،الشافعيالقاضيعندالكتبفبقيت،بسنة

وفي"(:044/)18:"لنهاية1والبداية"فيكثيرابنلحافظاقالعاما.عشرأربعةبعد

الفخريقطلوبغااستدعى742(عاممنرجبشهرثالث)أيثالثهالسبتيوم

سلةفيالمعتقلةالكتبإحضارفيعليهوألح،الشافعيئالقاضيقطلوبغا()الأمير

القلعة=منالدهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخعندمناخذتكانتالتي،لحكما
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)1(.الشيختفسيرمنعليهووقفراهمااللهعبدأبوالشيخذكرثم

بدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيس)2("بيانكتاب:مصنفاتهومن:قلت

ذلك.مناكثرفيمنه)3(النسخوبعض،مجلداتستفي"الكلامية

اسرارفيهالشيخكشفالنظير،معدومالمقدار،جليلكتابوهو

من)5(تحصيلهلاجلالعلمطالبرحل)4(ولو.استارهموهتك،الجهمية

1(

2(

3(

4(

ومدافعة،جهدبعدالقاضيفأحضرها،القزوينيالدينجلالايامفيالمنصورة

عنده،منالانصراففيلهذنوبالقصر،الفخريمنهفقبضها،منهنفسهعلىوخاف

كلامفيهاهذه:قائلقالوربماإياها،لممانعتهبعزلههموربما،عليهمتغضبوهو

واستبشر.منكموبرسولهبادلهأعلمالشيخكان:الفخريفقال،الزيارةبمسألةيتعلق

وبالشيخ،الرحمنعبدالدينزينالشيخبأخيواستدعي،إليهبإحضارهاالفخري

همافهنأفيها،مشكورسعيلهوكان،الجوزيةقيمابنالرحمنعبدالدينشمس

زينالشيخبهوصلى،للتبركخزانتهفيالليلةتلكالكتبوبيت،الكتببإحضاره

الشيخلمحبتهزائداإكراماالفخريكرمهوبالقصر،المغربصلاةالشيخأخوالدين

اهـ."اللهرحمه

)ك(وبهامش(.لجامعاضمن284-492-)صكتابهفيرشيقابنذكرهماانظر

وجوابالصمد،سورةتفسيرمصنفاتهومن":نصهماتصحيحأولحقعلامةدون

"هيتفاضلهللىتعااللهكلامعنسؤال

)ب،ق(.فيليست"بيان"

ابنذكره.للرازي"التقديسأساس"كتابعلىردالكتابوهذا.""به:النسخبقية

مجمععنمجلداتعشرفيالشيخكتابمنوجدماطبعوقد592(5)صرشيق

الباحثينهمنمجموعةبتحقيقفهد،الملك

".رجلرحل":()ك

".لى!":()ط
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)1(.رحلتهضاعتماالصين

")2(القدريةالشيعكلامنقضفيالنبويةالسنة"منهاجكتابومنها:

)3(.مجلداتأربعفيالنسخوبعض،مجلداتثلاثفي

الرافضةجهلوبينالرافضى)4(،المطهرابنعلىفيهرد

وافتراءهم.وكذبهم)5(،وضلالتهم

في"الحمويةالفتياعلىالمصريةالاعتراضات"جوابكتابومنها:

قل)7(.فيبه)6(النسخوبعض،مجلداتأربع

:فقالالنونيةفيالقيمابنوذكره(1)

نيالرباللعالمأعجوبة"نقفه"أصيحالتاسيسوكذلك

:فقالاسمهعلىكتابهأثناءفيالشيخنصوقد.""الشيعة(:)ط،"والقدرية"(:)ف)2(

والقدريّة".الشيعكلامنقضفيالنبويةالسنةهلمنهاج:الكتابهذاجعلولهذا"

.(991)2/:"المنهاج"

رشادمحمدالدكتوربتحقيق،بالرياضالامامجامعةعنمجلداتتسعفيصدر)3(

سالم.

له726()تمنصورابوالعراقيالحليمطهربنيوسفبن(حسين)أوحسنهو:)4(

في-الاستقامة:ويقال-الكرامةمنهاج"هوعليهلمردوداوكتابه.كثيرةتصانيف

272(271-/)18:"والنهايةالبداية"فيجمتهتر."الامامة(إثبات)أومعرفة

72(.7-21/):"الكامنةالدررو"

".لهموضلا"(:ق،)ب(5)

(.ق،)بفيليست)6(

كمامجلداتستفي:وقيل،مجلداتأربعفي492(:)صرشيقابنقالوكذا)7(

نونيته:فيالقيمابنقال
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.التناولسهلالفوائدعزيزكتابوهو

بدللمنالصحيحلجوابا"سماهالنصارىعلىالردكتابومنها:

،مجلداتثلاثفيمنه)1(النسخوبعض،مجلدينفي"المسيحدين

بها.النسختختلفالكباركتبهمنكثيروكذلكأكثر)2(.فيوبعضها

تثبيتعلىويشتملفوائد،كثرهاوالكتبجلمنالكتابوهذا

منكثيرايتفسيروعلى،الواضحةالنيرةبالبراهينوتقريرهاالنبوات

.المهماتمنذلكغيروعلى،القران

لىإيسبقلمعظيمكتابوهومجلد)3(.في""الايمانكتابومنها:

)1(

)2(

)3(

سمانكتبنأسفارستفيمصريةلهأجوبةوكذاك

الحنفيالسروجيإبراهيمبنحمداالدينشمسالقاضيهو:عليهوالمردود

تلبيسبيان"انظر.لمعارضيناالقضاةباقضلالاسلامشيخوصفه71(0)ت

البدايةو"،للقرشي123()1/:المضية"الجواهر"فيوترجمته6(.)1/:"الجهمية

.(1/701)8:"والنهاية

ابنالاسلامشيخ)آثارالمشروعهذاضمنلطيفمجلدفيقطعتانمنهنشرتوقد

شمس.عزيرمحمدالشيخالبحاثةصديقنابتحقيق(،تيمية

)ف(.منسمدفي""و)ب(،من""منهوسقطت."به"ك(:ف،)ق،

يحتجبماالنصارىلدينالاحتجاجفيهقبرصمنوردكتابعلىرداالشيخكتبهوقد

عنالكتابصدروقد89(./1):مقدمتهفيذكروحديثا.ـكماقديمادينهمعلماءبه

الباحثين.منثلاثةبتحقيق،مجلداتسبعقيمحققاالعاصمةدار

جامعيةرسالةفيوحقق،مراتمستقلاوطبع(،46.-4)7/:""الفتاوىقيمطبوع

الاتي"الأوسط"الإيمانغيروهوالكبير"،الايمان"ويسمى.الانحتىتطبعولم

5(501)صذكره
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مثله.

الكتباجلمنوهو)1(.مجلدينفي"الاستقامة"كتابومنها:

نفعا.وأكثرها

في"الباطل)2(الجدلتمويهعلىالعاقلالرجلتنبيه"كتابومنها:

فوائد.وأكثرهاالكتبأحسنمنوهومجلد)3(.

الخبيراللطيف،الخالقالقديرالعليمللهالحمد":خطبتهفيقال

الراتق)5(،الفاتقالكبيوالعلي،الصادق)4(الحكيمالبصيرالسميع،الرازق

الاعلاموينص!)7(،الطرائقويبينوالشرائع)6(المناهجيسنالذي

لجوامعالبيانوالدلائلالاياتوينزل،الحقائقلكشفالطوالع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أخطاءهمنفيهماومناقشة،للقشيري"الرسالة"كتابعلىالردفيأكثرهوالكتاب

سالم.رشادمحمدالدكتوربتحقيق،مجلدينفيبالرياضالامامبجامعةطبعوقد

".لجدالا":()ف

"لجدلافيفصول"كتابهفي687()تالنسفيالدينبرهانعلىردلكتابو

مجلدينفيالكتابطبعوقد.البرهانيةالمقدمةأو،لجدلافيالمقدمة:ويقال

.العمرانمحمدبنوعليشمسعزيرمحمدبتحقيق،المباركالمشروعهذاضمن

كتابهفيالهاديعبدابنلناوحفظها،الخطيةالكتابنسخةمنمقدمتهفقدتوقد

نشرناهالذيالكتابنسبةإثباتفيمفصلامقالاكتبناوقد.والمعةلحمداودلههذا،

أحب.منفليراجعه،الشبكةعلىونشر،الئانيةالطبعةمقدمةفيالاسلامشيخلىإ

".لحليما"(:ك،)ف

تحريف."الرائقالفائق":()ك

".لمنهاجا"(:)ف

".الطريق"(:)ف
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زاهق.هوفاذافيدمغهالباطلعلىلحقباويقذف،والفوارق

نعمهعلىلهوشكراالعلىوصفاتهالحسنىبأسمائهعليهئناءأحمده

.(1البواسق)

،والمشارقالمغاربربلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

الموضح،الخوارقبالمعجزاتالمؤيدورسولهعبدهمحمداأنشهدو

وسلماله)2(وعلىعليهاللهصلى،والدقائقالجلائلفيلحقالسبيل

الخلائق.بقيتماباقيينوتسليماصلاة

الاختلافكثرةمنادمبنوعليهماعلمسبحانهاللهفانبعد،أما

تنافر،ذاتطبائعمنخلقواحيث،والاخلاقالعقولوتباين،والافتراق

ومنذرينمبشرينالرسلاللهفبعثلخواطر.واالأفكار)3(بتشعبوابتلوا

بينليحكملحقباالكتابمعهمنزلو،ويهديهيضلهماللانسانومبينين

في)4(الافتراقمنحذرابه14[]قبالاعتصاممرهمو.فيهاختلفوافيماالناس

بعدوعذرهم.المبينرسولهوالىإليهالردعلىالتنازععندوحضهم،الدين

وخفةمدركهالخفاء)5(،العمليةالفروعدقائقمنفيهيتنازعونفيماذلك

،لمشاورةوالمناظرةاعلىوحضهم،بليةلىإإفضائهاوعدممسلكها

."سقالسوا":(ك،ف)(1)

."وصحبه":دةزيا(ف)(2)

."بتشعث":(ف)3()

."لتفرقا":(ك)(4)

ه"لعلميةا":(ك،ف)(5)
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دينهم:رضيلمنيقولحيث،والاخرةالدنيافيالصوابلاستخراج

عدللمنلمقاتلةوالمجادلةباامرهمكما:38[،]الشورى(بئنهمشورفي>وأمرهم

منهيرضاهمالبيان،والمؤمنينلنبيهوناهياامرايقولحيث،العادلةالسبيلعن

أهل>ولاتجدلوا[:125]العحل(أخسنهيبآلتي>وبخدلهم:ومنهم

.[:46]العنكبوت(منهؤظلموالاآلذيناحسنهيبالتىإلاالشب

اهليجادلون،العلام)1(المليكلامرممتثلينالاسلامائمةفكان

عباسابنكمجادلة،الملةسواءلىإيردوهم)2(حتى،المضلةالاهواء

عنهخرجمالىإمنهمكثيررجعحتى،المارقينللخوارجعنهمااللهرضي

الماضين،المبتدعةلصنوفالاولينالسلفمنكثيروكمناطرة،الدينمن

البشر،منشاءمناللههدبدحتى،اليقينيخالفريبقلبهفيومن

ندثر.والمبتدعونحدثهماودرسوظهر،الحق)3(وعلن

بالادلة،لحراموالحلالاومسائلالاحكامفييتناطرونوكانوا

ظهرإلافيه)4(يجتمعونمجلسقلكانحتى،القويةوالحججالمرضية

الدلائل،منبالصحيحالمستدللاستدلال؛إليهراجعونورجع،الصواب

الباطل.فيالتماديمنخيرالحقلىإالرجوعأن)5(المنازعوعلم

إليه،رجعواحتىالزكاةمانعيقتالفينازعهلمنالصديقكمجادلة

(.)1()ب،ق(:"الملك

."نهمويرد":(ك،ف)(2)

."علناو":(ف)(3)

"عليه".:النسخبقية)4(

".المنازع"وعلم(:و)فالاصلفيضبطها)5(
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حدفيوتناظرهم)1(،عليهاجتمعواحتىالمصحفجمعفيومناظرتهم

وامثالهوهذا.المستقيمالصراطلىإهدواحتى،التحريموجاحدالشارب

السماء.نجوممنأكثرفانهوالاحصاء،العدعنيجل

التاويلأنواعفي)2(يتناظرونقدذلكبعدالمتاخرونصارثم

لىإيؤولالتحقيقمحندكانوان،الناسبعضظنفييؤثربماوالقياس

ضعيفاظناولويفيدماإلاالمناظرمنيقبلونيكونوالملكنهم،الافلاس

صوابإظهارعلىللتعاون،لجدلامنشريعةعلىواصطلحواللناظر،

الانتشارعنلتسلم،الاستدلالقوانينبهاضبطوا،والعمل)3(القول

وافيةغيرالاولين)4(طرائقلىإبالنسبةكانتوانفطرائقهم.والانحلال

يؤثرمالاعلىمشتملةولابالكليةعنهاخارجةغيرلكنها،الدينبمقصود

وحسن،الاشارةوتقريب،العبارةجودةمنكسوهاوربما،القضيةفي

عندوينفقها،الناظرينعنديحليهاماالبلاغةوصنوف)5(،الصياغة

)6(،الشرعيةنيوالمعاالسمعيةالادلةمنعليهاشتملتمامع،المتناظرين

لىإفيهاوالتحاكم)7(،المرضيةوالقواعدالفقهيةالاصولعلىوبنائها

."تهمظرومنا":(ق،ب)(1)

"من".ق(:،و)بالاصل2()

التاول"."(:)ف)3(

".ادلة")ق(:(4)

".الصناعة"ق(:،)ب5()

".الشريعية":الاصل)6(

"."الشرعية)ك(:)7(
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.المعدلالمزكىالعقلوشاهد،يعزللاالذيالشرع)1(حاكم

،صرفوتكر)2(محضباطلعلىتشتملتكادلا[1ه]قلجملةوبا

.عرفعلىومشتملللحقمخيلمنفيهابدلابل

)3(مولعينصارواوالرومفارسأبناءمنالعلومطلبةبعضإنثم

لحقوهو)4(،المشرقيينمنطائفةاستحدئهالمموهينجدلمنبنوع

عنفيهوحادوا،الثعالبمراوغةفيهراوغوا)5(،الدينفيالفقهباصول

نطقواقدالعلماءكلامفيموجودةبعباراتوزخرفوه،اللاحبالمسلك

الادلةلفواولها،المستحقةمواضعهاغيرفيوضعوهاانهمغيربها،

العقيم.لىإالناتجالتركيبعنوعدلوا،مستقيمغيرتاليفا

المشتركةالالفاظواستعمال،الاشارةوابعاد،العبارةبإطالةأنهمغير

،القطعيات)6(موضعالظنياتووضع،المقدماتفيوالمجازية

يستلزموجهعلى،دلالةلهاليس)7(حيثالعامةبالادلةوالاستدلال

أو)8(غالطفعلمنوذلك،والاطالةالاحالةمعالنقيضينبينلجمعا

".)1()ب(:"حاكم

)ق(.فيواضحةوغير."مكر"(:ك،ف)ب،)2(

".مولفين":الاصلفيرسمها)3(

"."المسرفين:الاصلوفي،النسخبقيةمن()4

هراغو""(:ف،)ب()5

."مواضع"(:)ف()6

."ليست"(:ك،)ف)7(

و"."(:ك،)ف)8(
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ذلكنفق1(=)المسائلاغلوطاتعنلمجيروالنبينهىوقد،للمجادلمغالط

بعضبهواغتر،العادمالغرعلىالبهرجرواجوراج،الطماطمالأغتامعلى

ولم،اللازممنالملزومبمنزلةالعلممنأنهظنواحتىالاعاجم،الاغمار

لجهلواانهكما،متنافيانمتعاندان)2(اللهمنالمقربوالعلمأنهيعلموا

متاخيان)3(.متصاحبانالمركب

حقبإحقاقيقوملا،حاصللهليسكلامانهلبعضهماستبانفلما

عللهإبانةثممقفله،وفتحمشكلهكشفيطلبأخذ-باطلإبطالولا

يسلكسالكهأن)5(يتبينحتى)4(؛وخللهخطئهوتحقيق،زللهوإيضاج

منويتعلقوالرشد،الهدى)6(مسالكعنوينأىاللدد،مسلكلجدلافي

رسوماالصحيحلجدلامنويأخذ،حقيقةلىإتوصللابأذيالالاصول

الطريقة.أهلعلىبهايموه

منوبمت،صحيحةقواعدكلامهمفييدخلنبدفلاذلكومع

عنالاوزاعيعنطرقمنوغيرهما،36(،)56داودوأبو(،)23688حمدأأخرجه(1)

سندهوفي.لحديثاع!ي!النبيعنمعاويةعنالصنابحيعنسعدبناللهعبد

66(،)4/:"الوهم"بيانفيالقطانابنلحديثاوضعف،مجهولسعدبناللهعبد

.(01/704):"الباريفتح"قيلحافظاوقواه

فقط.الاصلمن"اللهمن")2(

ه"خيانومتا":()ف)3(

".وخطله":النسخبقية(4)

".تبين"(:)ف)5(

"."مسلك(:ك،)ف)6(

05



حقائقهادونومبانيهاألفاظهاأخذواإنمالكن،مليحةالفقهأصول

علىنفقلماذلكولولا،العينمنالزائفالدرهمفيمابمنزلةومعانيها،

عين.لهمن

بكلام،عاطلهمنوحاليه،باطلهمنحقهتمييزفياخذفلذلك

ولا،ويرضاهيحبهلماالموفقوالله.عجلعلىكاتبهكتبه،مرتجلمختصر

.الكتابهذاخطبةانتهت".باللهإلاقوةولاحول

أيضا:مصنفاتهومن

)1(."التحليلبطلانعلىالدليلبيان"كتاب

)2(."الرسولشاتمعلىالمسلول"الصارموكتاب

")4(.لجحيماأصحاب)3(مخالفةالمستقيمالصراط"اقتضاءوكتاب

كتاب:بعضهموسماه)5(،"الاقتسامحادثةفيالكلامتحرير"وكتاب

وطبع.لجوزياابندار،لخليلاأحمدالدكتوربتحقيقأفضلها،مراتعدةطبع(1)

بتحقيقي.المشروعهذاضمنللبعليمختصره

دارعن،شودريمحمدونيلحلواامحمدالشيخينبتحقيقوأفضلهامرارا،طبع2()

بتحقيقي0للبعليمختصرهوطبع.مجلداتئلاثهـفي1741لىالاوالطبعة،رمادي

".ههأصحابعلىالردفي"3(:50)صرشيقابنوعند."مخالفةفي"(:ف،ق،)ب)3(

مختصرهوطبع.مجلدينفيالعقلناصرالدكتوربتحقيقاخرها،مراتعدةطبع(4)

بتحقيقي.للبعلي

ابنوقال،الكتابعن(41-13الزملكاني)صابنقالهماانظره"الاقسام")ك(:)5(

كتبهاالقسمةمنمسالةفيمجلدإنه(:الجامع384-)ص":الذيل"فيرجب

فيها.حكمحادئةفيالخويعلىاعتراضا
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حفير")1(.مسالةفيالتحرير"

")2(.الاعلامالائمةعنالملامرفع"وكتاب

")3(.والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسة"وكتاب

")4(.الاجناسسائرعلىالناسصالحتفضيل"وكتاب

")5(.القلبيةالاعمالفيالعراقيةالتحفة"وكتاب

الملاحدةعلىالردفيالاسكندرية)6(المسائل"16[]قوكتاب

سبعينابنعلىالردعلىلاشمتمالها"السبعينية"بوتعرف")7(.والاتحادية

تحريف.الخضر"مسالة"3(:60)صرشيقابنعندوقع(1)

فيوهومرارا،.طبع"لطيفمجلد...الملامدفع"3(:60)صرشيقابنعند2()

2(.23-0/2139):"الفتاوىمجموع"

":الفتاوىمجموع"فيوهومرارا،مختصرهوطبع3(.60)صرشيقابنذكره)3(

تيميةابنالإسلامشيخاثارمشروعضمنمرةلاولكاملاوطبع2-793(.44)28/

بتحقيقي.مجلد،في

":الفتاوىمجموع"فيماولعله.وغيره(لجامعا2-89)صرشيقابنذكره(4)

(/40-35.)293

.دبتحقيقاخرهامرارا،طبعوقد."ورقةستيننحو"892(:)صرشيقابنقال)5(

-01/5):"الفتاوىمجموع"فيوهو.بالرياضالرشدمكتبةعن،الهنيدييحيى

0.)9

)6()ف،ك(:"مسائل".

بغية"بعنوانطبع.مجلد"،وغيرهسبعينابنعلىفيه"رد2(:59)صرشيقابنقال)7(

القائلينمنلحادالاأهلوالباطنيةوالقرامطةالمتفلسفةعلىالردفيالمرتاد

وقد-.8041لحكمواالعلومدارعن،الدويشموسىد.بتحقيقوالاتحاد"لحلولبا



به.اضراو

.(1)"الشيطانواولياءالرحمناولياءبينالفرقان"وكتاب

")2(.القرانفضائل"وكتاب

")3(.القرانأقسام"وكتاب

")4(.القرانأمثال"وكتاب

صغير.مجلدوبعضهاكبير،مجلدبعضهاالمصنفاتوهذه

كبير)5(.مجلد،المنطقعلىالردفيكتابوله

وكذلكاستماء،بعدةكتبهفيذكرهقدالمؤلفوأن،النساجمنالعنوانهذاأنذكر

53-)صالتحقيقمقدمةراجع.اخرىبعناوينذكروهبعدهمومنالشيختلاميذ

57).

مكتبةطبعةاخرهاومن،مراتعدةطبع."لطيفمجلد"03(:2)صرشيقابنقال(1)

-11/561):"الفتاوىمجموع"فيوهو.اليحيىالرحمنعبدد.بتحقيقالرشد

0.)31

".القرآنأمثال"بعدمالىإ(ق،)بفيالكتابهذاذكروتاخر

".القرانفضائلفيقاعدة"بعنوان(لجامع2-ا49)صرشيقابنذكره2()

مجموع"فيوهو."القرآناقسامفيقاعدة"بعنوان92(4)صرشيقابنذكره)3(

."...فيفصل"بعنوان31-328(4/)13:"الفتاوى

".القرانامثالفيقاعدة"بعنوان2(49)صرشيقابنذكره(4)

الله،رحمهالدينسرفالصمدعبدالشيخبتحقيقوطبع592(.)صرشيقابنذكره)5(

عنوانههووهذا."المنطقيينعلىالرد"بعنوانهـ،1368عامبالهندالقيمةالدارعن

،=المصنفعلىقوئتالتيالخطيةنسختهغلافعلىالمكتوبهولانه؛الصحيح

53



مجلد)1(.نحو،المنطقعلىالردفياخرانمصنفانوله

)3(القائلينعلىفيهرد،مجلدانبمصر)2(،محنتهفيكتابوله

وجها)4(.ثمانيننحومنالنفسيبالكلام

إذا،ذلكوغيرجوبةووقواعدكثيرةمؤلفاتالقرانمسالةفيوله

)1(

)2(

)3(

)4(

علىالردفيالايمانأهل"نصيحةأيضاويسمىهعديدةمواضعفيخطهوعليها

82-)9/:"الفتاوىمجموع"فيتلخيصهوطبعالسيوطيلخصهوقد"القرانمنطق

54.)2

477-)ص:"الوافيو"(،354-الجامع)ص:العصر"أعيان"فيالصفديذكر

لطيف.مجلدفيواخر:قالثممجلد،فيالمنطقفيمصنفاللشيخأن(الجامع

مجموع"ضمنطبعفيه،والخللالمنطقكلياتضبطفيفصلوللشيخ:أقول

عنوانهفليس"المنطقنقض"باسمالمطبوعالكتابأما31(.2-559)9/:"الفتاوى

الكتابغالببل،المنطقفيموضوعهوليس،الطابعاجتهادمنبلالشيخوضعمن

كفاية؟فرضهووهلالمنطقعنجواباخرهوفي،الحديثهلعقيدةفي

5-82(.)9/:"الفتاوىمجموع"فيوطبعالقسمهذااستلوقد2(،0-5519)ص

القائلينعلىردالشيخلان؛بذلكوسمي،"التسعينية"بالمسمىالكتابوهو

":تيميةابنفتاوىمجموعة"فيأولاطبعوجها،تسعيننحومنالنفسيبالكلام

دارعنمجلداتثلاثةفي،العجلانمحمدد.بتحقيقطبعثم2-288(،)5/

مقدمةانظر.أقوالعلىتسميتهفيواختلفهـ.0241عامبالرياضالمعارف

.(-1/5695):نحقيقه

صفحة.نصفمناكثرفي)ق(طمسهنامن

-435)ص:والصفدي(،لجامع-ا692)ص:رشيقابنوجهاثمانينمنأنهاذكر

هوغيره(لجامع3-ا14)ص:"النونية"فيالقيمابنوجهاتسعينمنأنهاوذكر(.لجامعا

احتسابها.عدموالعد،فيالتفريعاتأوالأوجهبعضاحتسابلىإعائدواختلافهم



يبيض.لمماومنهابيضمامنها،كثيرةمجلداتبلغت)1(جمعت

)4(والقاهرية)3(.والبغداديةالكيلانية)2(.:ذلكفيمؤلفاتهفمن

)7(.لمصريةوا.)6(والبعلبكية.)5(لازهريةوا

)1()ك(:"اجتمعت".

فيجوابوهو"(:لجامعا692-)ص:رشيقابنقال.تحريف"الكلابية"(:)ف)2(

5(.3230-1/)12:"الفتاوىمجموع"قيوهو."لطيفمجلدفي،القرآنمسألة

محافظاتإحدىجيلانأووكيلان،كيلانمنوردالسؤاللان؛كذلكوسميت

.طبرستانبلادوراءمنكثيرةلبلاداسموهي،قزوينبحرحدودعلىالانإيران

جيلانيإليها:ينسب،جبالبينمروجفيقرىهيإنماكبيرةمدينةجيلانفيوليس

كلفيالعلمأهلمنيحمىلامنإليهانسبوقد،كيلان:يقولونوالعجم،وجيلي

2(.210/):"البلدانمعجم"انطر.فن

بعنوانرسالةوللشيخ."القرانفيمسالةوهي"(:لجامعا2-79)ص:رشيقابنقال)3(

.(-543)33/":الفتاوىمجموع"في"ويحرمالطلاقمنيحلفيماالبغدادية"

وهي":وقال(،لجامع-ا792)ص:رشيقابنعندوكذا"والقادرية"(:ك،ف،)ب(4)

لتسميةالمناسبوهو،الاصلمنوالمثبت."ورقاتعشرنحو،القرآنفيمسأله

الاسئلة.منهاوردتالتيالبلدانبأسماءالمؤلفكتب

فيالفتوحيمنهانصوصااقتبس".ورقةوعشرونبضع"792(:)صرشتقابنقال)5(

5(-12781282)3/التحبير":"فيوالمرداوي(،3404-)2/:"الكوكبشرح"

.(-123912)5/:"الخامسة-المجموعةالمسائلجامع"لىإضمتثم

عشريننحو،الكلامفيالناساختلافعلىفيهاتكلم"692(:)صرشيقابنقال)6(

نسخةعن،القرىأمبجامعةماجستيررسالةآخرها،مراتعدةطبعتوقد."ورقة

فيه،تعنونولم(161-171/)12":الفتاوىمجموع"فيوهيهالمؤلفخطعليها

".لغيرهكلامامنهشيءوليساللهكلامالعطيمالقرآنانفيفصل":بقولهوتبدأ

-."ورقةسبعيننحومصر،منوردت،القرانمسألةفيجواب"2(:69)صرشيقابنقال)7(
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ما)1(غيرمفردةاملاهاوقواعدمجلداتالفلاسفةعلىالردفيوله

كتبه.تضمنته

)2(.العقليةلجواهرابإثباتقولهمإبطالمنها:

به)3(.احتجواماوابطال،لمالعابقدمقولهمإبطال:ومنها

واحد)5(.إلاعنهيصدرلاالواحدإن)4(:قولهمإبطال:ومنها

مجلد)6(.،الوسيلةفيكتابوله

مجلد)7(.،الاستعاثةفيالبكريعلىالردوكتاب

)8(لطيفمجلد،الديناصولفيالغزنويكتابأولشرحوكتاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

يذكرهولمرشيقابنذكرهومما-234(.1/621)2:"الفتاوىمجموع"فيوهي

".ورقةثلاثيننحولا؟اموصوتحرفهوهل،القرآنفيمسالةجواب":المصنف

."وغيرها":()ب

2(.79)صرشيقابنذكره

كبير".مجلد"في792(:)صرشيقابنقال

إن".في"ك(:و)ب،)ف(،فيليستإبطال""

793(5)صوشيقابنذكره

([،والوسعيلةالتوسلفيجليلةقاعدة"باسممراتوطبع2(.59)صرشيقابنذكره

":-الخاص!ةالمسائلجامع"وفي-368(.1/241):"الفتاوىمجموع"فيوهو

الوسيلة.فيقاعدة(59-122)5/

فيالسهلياللهمحبدد.بتحقيقاخرها،مراتعدةوطبع2(.59)صرشيقابنذكره

ايضا.وطبعكثيرهابنلحافظاواختصره.اولهمنناقصوالكتابمجلد،

الحنفي-محمدبنأحمدالدينجمالهوالغزنويو592(.)صرشيقابنذكره
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.(1مجلد)"،الاصبهانية":يسمى"،نيالأصبهاعقيدةشرج"وكتاب

للفخر""الاربعينكتابمنمسالةعشرةبضمعفيهشرجوكتاب

)2(.مجلدينمنأكثر،الرازي

نإ:قولهمفيالفلاسفةعلىالردفيالصفدية""بيعرفوكتاب

بقدمقولهم)3(إبطالوفي،نفسانيةقوىالسلامعليهمالانبياءمعجزات

)4(.لمالعا

مجلد)5(.،المحصلاولشرجكتابوله

عامالبشائردارعن"،الدينأصول":بعنوانلطيفمجلدفيطبعوكتابه395()ت

.الداعوقعمرهـبتحقيق1841

رشيقابنذكره)ك(.منمجلد""وسقط(،ك،)فمن"يسمىنيالاصبها"(1)

السعويمحمدوحققه.الثلثبمقدارناقصلكنه،مراتعدةوطبع592(.)ص

كبير.مجلدفيأخيراالمنهاجبداروطبعتامةنسخةعلىدكتوراهرسالة

فيمطبوع"الدبناصولفيالاربعين"الرازيوكتاب592(.)صرشيقابنذكره)2(

فيالاربعينفيالرازيعلىالردفيفصلأللمؤلفأن87()صسيأتيكبير.مجلد

273-287(.)6/"الفتاوى"فيمطبوعوهو،الاختياريةالصفاتمسألة

(.)فمنسقطت"إبطالوفي"نفسانية)3(

سنةالسلفأضواءمكتبةفيطبعثم،مجلدينفيسالمرشادمحمدد.بتحقيقطبع()4

السابقة.الطبعةعلىواستدراكاتتصحيحاتوفيهاواحد،مجلدهـفي4231

شيخذكروقدمجلد.فيمطبوع"المحصل"وكتاب592(.)صرشيقابنذكره)5(

:(433)5/":السنةمنهاج"فيكمافيهينشدكانبعضهمأنالإسلام

دينبلاعلمتحصيلهبعدمنحاصلهالدينأصولفيمحصل

الشياطينوحيفأكثرهفيهفماالمبينوالافكالصلالةأصل
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.(1)مجلدان،الرافضةكسرواناهلعلىالردوكتاب

لسانعلىوردسؤالجوابوهوالهلاوونية)2(.:يسمىوكتاب

مجلد.التتار،ملكهولاكو

عدة،اليقينتفيدلااللفظيةالادلةإن)3(:قالمنعلىالردفيوله

.مصنفات

.كثيرةقواعدالمعادمنكريعلىالردفيوله

الدين،مجدالشيخلجده،الفقهفيالمحرر""كتابعلىتعليقةوله

)4(.مجلداتعدةفي

موفقللشيخ،الفقهفي"العمدة"كتابمنقطعةفيهشرحكتابوله

)5(.مجلداتفي،الدين

كتبهماوانطر."النبويةالسنةمنهاج"غيراخركتابوهو592(.)صرشيقابنذكره(1)

جيشمنديارهمفتحبعدوعقائدهمالكسروانيينأحوالعنالاسلامشيخ

4(.8930-9)28/:"الفتاوىمجموع"فيالمسلمين

رشيقابنوذكره."الهلاوكية"(:.ـو)ف([الهلاونية"(:ك،و)ب."الهلاكونية"(:)ق(2)

.(592)ص

(.ب،)قمنسقطت)3(

المحرر".شرح3(:"50)صرشيقابنسماها(4)

الشيخمنهشرحوقد".مجلداتأربعفي،العمدةشرح"03(:5)صرشيقابنقال)5(

عليه.يعثرفلمالزكاةكتابشرحسوىمنهوجدماوطبع،لحجاكتابلىإالعبادات

المشيقح،خالدد.بتحقيقوالصلاة،العطيشاند.سعودبتحقيقالطهارةقسمطبع

الشيخ-بتحقيقوالصيام،المشيقحالعزيزعبدالشيخبتحقيقالصلاةكتابمنوقطعة
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كانتبيضتولوبعد،تبيضلمالفقهفروعفيكثيرةقواعدوله

.عدةمجلدات

وبوبهاالفروعيةفتاويهمن)1(كثيرةجملةأصحابهبعضجمعوقد

".المصريةالفتاوىب"تعزف،كثيرةمجلداتفيالفقهابوابعلى

")3(.تيميةابنفتاويمنالمضيةالدرر"بعضهموسماها)2(

فيالنصوصبينلجمعوا،!ك!يمالنبيحجصفةفيمؤلفاتوله

ذلك.

)1(

)2(

)3(

)4(

الحج.متعةعلى)4(والكلام

المشروعهذاضمنتحقيقهوسيعادهلحسناصالحد.بتحقيقلحجواالنشيري،زايد

لى.تعااللهشاءإن

".كبيرةقطعة":النسخبقية

سماها"."(:ك)ف،

أربعةمنهطبعوقد(.482)ص"لجامعا"مجلداتسبعةإنها:رجبابنقال

مجموعة)بعنوانمجلداتخمسةفيالمطبوعأما،ثلائةاواثنانوبقي،مجلدات

كالتسعينية،؛مستقلةكتبهيبلالمصريةالفتاوىمنليسمافيهاأدخلفقد(فتاوى

المطبوعمختصرهمعوبالمقارنة.التحليلوابطال،النورانيةوالقواعدالمرتاد،وبغية

ومقد]رالكتابترتيبيتبينواحدمجلدفيللبعلي"المصريةالفتاوى"مختصرباسم

.(-459/):"-الرابعةالمسائل"جامعمقدمةنظر1و.النقص

أيامبعددمجلداًثلاثينتبلغفتاواهأن)3676-3678("النونية"فيالقيمابنوذكر

وغيرها.المصريةفتاواهمجمليعنيفلعله.حسبانبلامنهافاتهالذينوالشهر،

أعلم.و]لله

في".")ك(:
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)1(.المكيةوالعمرة

)3(مجلدينمنأكثر=بذلكيتعلقوما)2(الحائضوطواف

للنساء؟تباجهل)4(القبورزيارةفيمصنفاتوله

البدعية.[17]قوالزيارةالشرعيةالزيارةبينوالفرق

لها)6(.النذور)5(وفي،حدثتمتىالمشاهدوفي

للحسيق)7(.المنسوبالمشهدوفي

)8(.مجلداتعدةذلك=وغيرعنه،اللهرضيعليقبروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وأهلللمجاورالأفضلوهل،المكيةالعمرفي"قاعدة03(:4)صرشيتهابققال

".ورقةأربعيننحو؟الطوافأوالاعتمارمكة

رشيتهابنوذكر.(بذلك"بعدلىإك(،)ففيتأخرت"لحائضاوطواف"

الحائض.طواففيقاعدةللشيخأن803()ص

لححباتتعلتهرسائلعدة"الفتاوىمجموع"منوالعشريقالسادسالمجلدفي

شيخمنسكو"33-78(،)26/:"أفضليهماأوالقران"التمتع:منها،ومسائله

":والمحدثلجنبوالحائضاطوافو"(،1-8958)26/:(الاسلام

-921)26/:الحح"فيالنساءبهايبتلىالحيضفيمسائلو"-217(،176)26/

3(.10-2482/)6:"لمكيةاالعمرةو"2(،24

".وهل":(ك،)ف

النذر"ه":النسخبقية

.(171-4451/)(:و)الرابعة(،141-171)3/:"-الثالهةلمسائلاجامع"

"."رض)ك(:فيفوقهاكتب

[-]مكان"منها:،رسائلعدة"الفتاوىمجموع"منوالعشريقالسابعالمجلدفي
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)1(الحبسفيوماتحبسالتيولوازمهاالرحالطشدمسالةفيوله

)2(.عديدةمجلداتمنهبيضكثير،شئبسببها

شيءالاحكاممنبذلكيتعلقوما)3(والخلعالطلاقمسائلفيوله

لممنهوكثيركثيرا،ذلكمنالأصحاببيض،عديدةومصمفاتكثير

مجلدا)5(.العشريننحوذلكومجموع)4(،يبيض

منها:؛العلومأنواعسائردي)6(كثيرةقواعدوله

،والصفاتللأسماءالاثباتتحقيق":تسممىوالقدرالصفاتفيقاعدة

-64)27/:بها"يستنجدومنالقبورسؤالو"(،-045948)27/:"لحسينارأس

:نحوهواخر(،41-219)27/:القبور"عندالدعاءاستجابةعنسؤال"(501

/27(151917-).

)ف(.فيبعدهاوماهيوطمست."السجن":النسخبقية(1)

":الفتاوىمجموع"وقيمفردا،طبعالمقابر"زوارفيالباهرلجوابا":منها2()

مجلد،فيطبع"الزيارةمسالةفيالإخنائيعلىالرد"ومنها4(.431-43)27/

ابنعلىردوله2-288(415)27/:"الفتاوىمجموع"فيمختصرهوطبع

الدر":بعنوانكتابا31(1)صرشيقابنذكركبير.كتابالمسالةفيالزملكاني

القبور".زيارةفيالمنثور

"0لخلعاومسائلالطلاق"(:ك،)ف)3(

يبيضوه"."ق(:،)ب(4)

الثالثالمجلدوفيمجلدا.عشرخمسةإنها(:الجامع381)ص:الصفديوقال)5(

لمجموعة-االمسائل"جامعفيوكذا،رسائلعدة"الفتاوىمجموع"منوالثلاثين

.(22-)17رقمالرسائل"لىالاو

"."من:الاصل()6
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.(1")التدمريةب"المعروفةوهي"،والشرعالقدربينلجمعاوحقيقة

واتباعظنعن)2(إلاتكونلا!ك!ي!الرسولمخالفةانفيوقاعدة

هوى)3(.

(4والاخرة)الدنيامصالحعلىيشتملوالتوحيدلايماناانفيوقاعدة

.(الاولياء)كراماتإثباتفيوقاعدة

)6(.الولايةعلىتدللاالعاداتخوارقانفيوقاعدة

والشكر)7(.الصبرفيوقاعدة

الرضا)8(.فيكبيرةوقاعدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيالسعوي،محمدبتحقيقطبعةمنها،مراتوطبعت692(.)صرشيقابنذكرها

.(-1128)3/":الفتاوىمجموع"فيوهيمجلد.

ق(.،)بمنسقطت

2(.79)صرشيقابنذكره

(1-13199)6/:"-السادسةالمسائلجامع"وفي2(.79)صرشيقابنذكره

علممنخيركلأصلللهالدينإخلاصهوالذيالتوحيدأنقيفصل:بعنوانرسالة

صالح.وعملنافع

".ورقةعشرون"2(:79)صرشيقابنقال

31-362(11/1):"الفتاوىمجموع"فيماولعلها2(.79)صرشيقابنذكره

.والكراماتالمعجزاتفيشريفةقاعدة:بعنوان

مجموع"فيرسالةالشكرقيللشيخوطبع."ورقةستيننحو"892(:)صرشيقابنقال

.(1-1/63168):"لى-الاولمسائلاجامع":وفي(،11-1/3018)"الفتاوى

":-الثالثةالمسائلجامع"فيوطبعت".لطيفمجلد"2(:89)ص:رشيقابنقال

الرضا.فيصغيرةرسالة2(112-17)3/
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والرضا.الشكرفيوقاعدة

قوله.فسادعلىدليلففيها)1(،مبتدعبهايحتحايةكلأنفيوقاعدة

بطلانعلىدليلففيه،مبتدعبهيحتحعقليدليلكلأنفيوقاعدة

)2(.قوله

والفرق،الشبهمنلأهلهاالشيطانيلقيهوما،الخلواتفيوقاعدة

)3(.والبدعيةالشرعيةالخلوةبين

؟)4(.أفصلأيهم،والصوفيةالفقراءفيوقاعدة

؟)6(.أفضل)5(أيهمالشاكر،والغنيالصابرالفقيرفيوقاعدة

)7(.وأحوالهمومراتبهمالصفةأهلفيوقاعدة

)1()ق(:"منها".

مجموع"وقي."ورقةمائة"2(:89)صرشيقابنقال(.)فمنسقطت"قوله"2()

بهيحتجماجميعأن:وهي،شريفةقاعدةفيه:فصل"288-338(:)6/:"الفتاوى

".المبطلقولعلىتدللاالحقعلىتدلإنمالعقليةوالشرعيةالادلةمنالمبطل

هذا.يكونفلعله

.(892)صرشيقابنذكره)3(

2(.4-11/5):"الفتاوىمجموع"فيوطبعت2(.89)صرشيقابنذكره(4)

.(يهماا":النسخبقية)5(

.(-11/122132):"الفتاوىمجموع"فيوهو31(15)صرشيقابنذكره)6(

.(12-1/19111):فياخروجواب

37-07(.1/)1":الفتاوى"مجموعفيطبعت)7(
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لله)1(.العبدومحبةللعبداللهمحبةفيكبيرةوقاعدة

)2(.والتوكلالاخلاصفىوقاعدة

بالعقل.)3(وتقريرهالاخلاصفيوماعدة

)5(الاشاراتمن)4(يظهرونهوماالاحمديةالشيوخفيوقاعدة

)7(.مجلدينمناكثر)6(السماعتحريمفيجوبةوقواعدوله

)8(.الحسنىاللهأسماءشرحفيوقاعدة

-191)2/:"الرسائلجامع"فيوهيه"لطيفمجلد"892(:)صرشيقابنقال)1(

سالم.رشادمحمدتحقمق4(10

"قاعدة:وقال3(40)صوذكرها."ورقةخمسين"نحو:(892)صرشيقابنقال2()

جامع"وفي؟رسالتانهمافهل."ورقةأربعيننحو،لاخلاصوالتوكلفي

".لىتعاللهالاخلاصفيقاعدة":بعنوانرسالة(3-42)6/ا[:-السادسةالمسائل

تحقيق(85001-/1):"الرسائل"جامعفيطبعت"التوكلتحقيقفي":وأخرى

سالم.رشادمحمدد.

."يرهوتقد":(ك،ف)3()

."يظهرون":(ف)(4)

".ورقةخمسيننحو"892(:)صرشيىابنقال)5(

أكبر"."ك(:،)ف)6(

وتحريم،ورقةعشريننحو،السماعتحريمفيقاعدة"رسالتينرشيقابنذكر)7(

":الفتاوىمجموع"فيالسماعفيرسائلعدةطبعتوقد.مجلد"في،السماع

387-938(0)3/:"الثالثة-لمسائلاجامع"فيو"6(587-20،-11/575586)

992(.)صرشيقابنذكره)8(
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سراره)1(.ووشرحهالاستغفارفيوقاعدة

)3(.متلازمانلحقيقةواالشريعةان)2(فيوقاعدة

؟)4(افضليهمااوالمحبةالخلةفيوقاعدة

)5(.المحكمالعلمفيوقاعدة

عنه)6(.اللهرضيالصديقبكرابيخلافةفيجوبةووقواعد

لهم.والدعاءالامراولينصيحةوجوبفيوقاعدة

بن)8(أحمدوالشيخالقنيي)7(،يونسالشيخأحوالفيوقاعدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيرسالتانالاستغفارمسألةفيالإسلاملشيخطبعوقد2(.99)صرشيقابنذكره

"سيد!شي!:قولهفي"فصل:بعنوان(-157162)1/:"الاولىالمسائلجامع"

الاستغفار".في"مسألة:بعنوان273-927()6/)السادسة(::أيضاوفيها."،.الاستغفار.

الاصل.من"ان"

2(.99)صرشيقابنذكره

مجلد".في"992(:)صرشيقابنقال

مجلد"."2(:99)صرشيقابنقال

":السابعة-المسائلجامع"فيوطبعت.مجلد"992(:")صرشيقابنقال

بكر.أبيعلىعليتقديمفيمسألة:بعنوانرسالة271(-126)7/

،تحريفات.""الغيبي(:و)ك،"القنني"(:ف،ق،و)ب"،الفيتتي":الاصلفيرسمها

هويونسلشيخو.مارديننواحيمنداراأعمالمنقرية،القنيهلىإنسبةأثبتماوصوابه

الذهبي:قال6(91)تاليونسيةشيح،لجزرياالمخارقينيالشيبامساعدبنيوسفابن

فيجمتهتر."ه..ملحونوشعرشطحوله،علمكبيرعندهيكنولم،وحالكشفذا"كان

2(.65)7/:"الاعيانو"وفيات(،1-2/278197):السير""

ثم=المغربيرفاعةبنأحمدبنعليبنأحمدالعباسأبووهو)ف(.فيليستبن""
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الرفا

منا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عي.

)1(.السلامعليهمالانبياءعصمةفيجوبةووقاعدة

؟)3(قبلهاو)2(الفعلمعهيهلالاستطاعةفيوقاعدة

)4(.واستطاعتهالعدمفيوقاعدة

حال)6(.كلفياحد)5(لكلاحدكلعلىالعدلوجوبفيوقاعدة

)7(.العلمفيالخلفعلىالسلففضلفيوقاعدة

ذلكفيوقعوما،عبادهوحقوق!ي!رسولهوحقاللهحقفيوقاعدة

)8(.لتفريط

علىثنائهبعد75()3/:العبر""فيالذهبيقال578(،)تالرفاعيةشيخ،البطحائي

لهموتجددت،فيهمالزغلكثروقدوالرديء،لجيدافيهمأصحابهولكن":الرفاعي

واللعب،السباعوركوبالنيراندخولمن؛العراقالتتارأخذتمنذشيطانيةأحوال

اهـ."الشيطانمنبادلهفنعوذ،أصحابهصلحاءولاالشيخعرفهلاوهذا.لحياتبا

".الاسلامتاريخو"8(،780-1/2):السير"وانظر"

هلوالسلامالصلاةعليهمالانبياءعصمةفيرسالة":وعنده3(00)صرشيقابنذكره

".ورقةثلاثيننحو؟عليهمالصغائرتجويزفيالمنازعيكفروهلالصغائر؟منهي

".العقل"(:ق،)ب

3(.00)صرشتقابنذكره

.الموضوعفيرسالة2(21-105)6/:"-السادسةالمسائل"جامعفي

)ف(.منسقطتأحد"لكل"

3(.10)صرشيقابنذكره

نفسه.لمصدرا

".ورقةعشرةبضع،عبادهوحقادلهحقفيقاعدة":وقيه03(15)صرشيقابنذكره

-65(-94)3/:"-الثالثةالمسائلجامع"في:رسالتانالبحثهذافيللشيخوطبع
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الوحي،هوعفيم18[]قالنبيعندالالهيالعلاممبداانفيوقاعدة

.()1الايمانهواتباعهوعند

لحدودوالجهاد)2(باوالعقابوالثوابوالذمالحمدانفيوقاعدة

بانسابهم.لاالعبادبافعال)3(تتعلق

يكونأنبدلاوالافعالللمقالاتوذمحمدكلانفيوقاعدة

)4(.رسولهوسنةاللهبكتاب

)5(.الامةهذهوخصائص،الخصائصمنامةلكلفيماوقاعدة

)6(.الكلياتفيوقاعل!

والاصطلام)7(.الفناءفيوقواعد

-67(43)6/(:)السادسةوفي،"وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفيفصل":بعنوان

".القراناممنوقسمهعبادهعلىاددهحقفيفصل":بعنوان

3(.10)صرشيقابنذكره(1)

)ق(.ـفيضحةووغيربالأصلكذا)2(

"يتعلق".(:ف)1،)3(

3(.10)صرشيقابنذكره(4)

3(.10)صرشيقابنذكره(5)

:([-السابعةالمسائلجامع"وفي."لطيفمجلد"3(:10)صرشيقابنقال)6(

".الكلياتمقاصد":بعنوانرسالة(467-475)7/

":الفتاوىمجموع"فيماولعلها."ورقةثلاثيننحو"3(:10)صرشيقابنقال)7(

جامع".وفي.."الصوفيةكلامفييوجدالذيالفناءفصل":بعنوان(01/337-434)

لبقاء".والفناءقيقاعدة":بعنوانرسالة(691-571)7/:"السابعة-المسائل
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)1(.والحلمالعلمفيوقاعدة

افضلهووهل،وغيرهبالدعاء)2(الظالممنالاقتصاصفيوقاعدة

لعفو؟)3(

)4(.وداعيهعابديهمنالربقربفيقاعدتانوله

)5(.النفوستركيةفيوقاعدة

)7(.التصوففيالعريفابنكلامفي)6(وقاعدة

)8(.والورعالزهدفيالمستقيمالصراطفيوقاعدة

ورقة"عشريننحو"3(:10)صرشيقابنقال

".لم"المظا:النسخبقية

مجلد"."3(:20)صرشيقابنقال

".لطيفمجلد":وقالواحدةرسالة3(00)صرشيقابنذكر

ضمنوهي."ورقةثلاثيننحو"3(:20)صرشيقابنقال."النفس"(:ك،)ف

وفيها،مفردةنيالقحطامحمدد.ونشرها6(62040-01/5):"الفتاوىمجموع"

هالفتاوىفيعمازيادات

"على([.(:النسخبقية

العريفوابن."الشريف"ابنلىإفيهوتحرفت."كراسة"3(:20)صرشيقابنقال

كتابله536()تالصوفيالصنهاجياللهعطاءابنمحمدبناحمدالعباسهو:ابو

-0/2111):السير"و"81(،/1):"الصلةانظر".التصوففي"المجالسمحاسن"

411).

-01/568)":الفتاوىمجموع"فيوهي،"ورقةثلاثيننحو":رشيقابنقال

4.)62
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هذافي(1ضل)منضلالوبيانوالتوحيد،الايمانفيوفاعدة

2(.)الاصل

وشفالها)3(.القلوبأمراضفيوقاعدة

)4(.الامةهذهفيومعناهاالسياحةفيوقاعدة

)5(.المطلقالاماموانه،السلامعليهالخليلإبراهيمخلةفيوقاعدة

)7(.الشهادتينفيوقواعد)6(

وصبر)8(.اللهفيامتحنفيمنكثيرةوقواعد

)9(.الجميلوالهجرلجميلاالصفحفيوفاعدة

علىالواجبةبحقوقهلقياموعف!م،بالنبيبالوسيلةيتعلقفيماوقاعدة

".ضلمنوبيانوالتوحيدالابانفي...")ف(:(1)

3(.20)صرشيقابنذكره2()

مجموع"ضمنطبعتوقد".ورقةأربعيننحو"3(:20)صرشيقابنقال)3(

.(41-01/198):"الفتاوى

3(.20)صرشيقابنذكره(4)

3(.20)صرشيقابنذكره)5(

في"."عدة)ف،ك(:)6(

مجلد".فيذلك،يتبعوماالشهادتينفي"كتاب03(:0)صرشيقبن1عند)7(

...فيمنقاعدةوعند:3(30)صرشيقابنذكره.وصبر""امتحن)ب(:)8(

".لجميلا:"والصبرزيادةوفيه3(30)صرشيقابنذكره..".و.الصبرفي")ف(:)9(

666-677(./01)":الفتاوىمجموع"فيوهي

96



جميععلىبهاامتازالتيخصائصهوبيان،ومكانزمانكلفيأمته

)1(.الاممجميععلىأمتهفضلوبيان،العالمين

.)3(والمذمومالمحمودبالصبرتتعلق)2(وقاعدة

إرسالهنولمجي!م،محمدإرسالفيلىتعااللهبرحمةتتعلقوقاعدة

)4(.النعمأجل

)5(.الاختياريةبالأفعاليتعلقنهو،للهالشكرفيوقاعدة

ونكير.منكريسألهمهلالمقربينفيوقاعدة

الاحكامفيأصللهاليسوأنهالاصطلاحيةالفتوةفيوقاعدة

)6(.الشرعية

التومرت)7(.ابنألفهاالتيالمرشدةعلىالكلامفيوقاعدة

أيضا.بهاتتعلقأجوبةوله

إفراد)8(:فقالالتوحيدعنسئللماالجنيدكلامفيوقاعدة

3(.30)صرشيقابن.ذكره""الامة(:)ف(1)

."قاعدة"وكذا:()ف(2)

3(.30)صرشيق]بنذكرها)3(

نفسه.(4)

طبعتوقدسياتي،كماالشكرفيرسائلعدةوللمصنف)303(.رشيقابنذكرها)5(

سالم.رشادمحمدتحقيق(1-1/10118):"الرسائل"جامعفيرسالةله

.(018-1/175)":لى-الاوالمسائلفي"جامعالبحثهذافيرسالةطبعت)6(

.(194-11/476)":الفتاوىمجموع"فيوهي3(.40)صرشيقبن1ذكرها)7(

افراد"."هو:النسخبقية)8(
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)1(.القدمعنالحدوب

)2(.والتهليلوالتحميدالتسبيحفيوقاعدة

)3(.لعبادتهالخلقخلقإنمالىتعااللهأنفيوقاعدة

الذىرلبهماغبدوألئاسيأيها>:لىتعاقولهعلىالكلامفيوقاعدة

4(.القدر)جليلةوهي"،العبودية":تسمى2[،1:]البقرةالاية(00.ظقكئم

.المجردونالفقراء)5(احدثهفيماوقاعدة

وإبليسية)6(.ومشركيةمجوسيةاقسامثلاثةنهموالقدريةفيوقاعدة

بينها)7(وما،النبويةوالهدايةالدعوةفيالقرانطريقةبيانفيوقاعدة

)8(.الصوفيةوالطريقةالكلاميةالطريقةوبين

)9(.لابنهلقمانوصيةفيوقاعدة

بلسانهوهلوغيرها،الجماداتمنالمخلوقاتتسبيحفيوقاعدة

3(.40)صرشيقابنذكره(1)

3(.40)صرشيقابنذكره2()

3(400)صرشيقابنذكره."الكلامفي"وقاعدة:زيادة)ك(فيبعده)3(

.مراتمستقلةوطبعت-236(.01/941)":الفتاوىمجموع"فيطبعت)4(

.""احدثته:()ق(5)

261(.256-)8/":الفتاوىمجموع"فيمالعلها)6(

"بينهما"0)ف(:)7(

3(.40)صرشيقابنذكره)8(

3(.40)صرشيقابنذكره)9(
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لا؟)1(.امالحال

بالثنوية)3(.)2(تتعلق"الصعيدية"بتعرفوقاعدة

(4)ونحوهمالاقطابوفي؟شرعيأصللههلالخرقةلباسفيوقاعدة

)5(.الوهميةالقضايافي[91]قوقاعدة

)6(.يتناهىلاومايتناهىفيماوقاعدة

)7(.والعزلةالخلطةفيوقاعدة

؟)8(.أفصليهمأالفقراءومشايخالعلممشايخفيوقاعدة

)01(.غيرهبذنبالمرء)9(تعذيبفيوقاعدة

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

3(.40)صرشيقابنذكره

".الئنويةبالصعيدية")ب(:.في"وقاعدة")ق(:

عنصادرلمالعاإن:يقولونفرقة:لثنوية1و.""بالتوبة892(:)صرشيقابنعند

.المذمومالشرإلهوالظلمةلمحمود،الخيراإلهوالنور،والظلمةالنور:أصلين

35(.1/1):"الصحيحلجواباو"2(،54)ص:"لنحل1والملل"

الخرقة.عنسوال"الثامنة-المسائلجامع"وفي2(.89)صرشيقابنذكره

.(792)صرشيقابنذكره

2(.79)صرشيقابنذكره

هل،و]لتصوفالفقروقي،والعزلةالسياحةفي"قاعدة03(:5)صرشيقابنعند

عنجواب(942-0/1425)":الفتاوىمجموع"وفي"هشرعياناسمانهما

لخلطة.1والعزلة

3(.50)صرشيقابنذكره

لمريد"!ا":(ك،)ف

3(.50)صرشيقابنذكره(
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)1(."فرقةوسبعينثلاثعلىأمتي:"ستفترق!قولهفيوقاعدة

الظلم،السيئاتوجماع،العدلالحسناتجماعأنفيوقاعدة

الدنيا)2(.فيالذنوبومراتب

ودفعالمنفعةجلب:بعلتينتعللالحسناتأن)3(فيوقاعدة

)4(.بالعكسوالسيئات،المضرة

)5(.الحجةذيعشرفضائلفيوقاعدة

)6(.والانسلجنالىإ!روالنبيرسالةفيوقاعدة

الكفر)7(.شعبمنشعبةلىإترجعالبدعجميعانفيوقاعدة

)9(.ضلالةبدعةكلنو،والبدعةالسنةعلىالكلامفي)8(وقاعدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

34-358(.5)3/:"الفتاوىمجموع"فيوطبع(.992)صرشيقابنذكره

.(69-1/86):"الفتاوىمجموع"فيماولعله3(.50)صرشيقابنذكره

ق(.)ب،فيليست"أن"

84(-0/248)أيضا:وفيه(،591-0/2291):"الفتاوىمجموعفي"مالعلها

".والسيئاتلحسناتاتعارض":بعنوانرسالة

".فضيلةعشريننحووذكر"3(:50)صرشيقابنقال

227-)3/:"الثالثةالمسائل"جامعفيماولعلها03(.5)صرشيقابنذ!ره

لجناالثقلينأمرجماعوالاوالسنةالكتابآيشمولفي"قاعدة:بعنو]ن2(43

65(.-9/)91":الفتاوىمجموع"فيرسالةونحوها".لانس1و

3(.50)صرشيقابنذكره

."عدوتوا":(ك،)ف

3(.60)صرشيقابنذكره
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)1(.أقسامثلاثةوأنه،جماعالافيوقاعدة

الفقهاء.أقوالنقلغالبهاالفقهأصولفيكبيرةوقاعدة

)2(.جماعوالاالنصتعارضمنيظنفيماوقاعدة

)4(.والايمانالنذورمنمسائلفيفقهيةوقواعد)3(

مجلد.-ذلكونحوالمهر،بهيستقروماالشغار،ونكاج

محلل؟لىايفتقروهل،الرهنمنيحلوماالمغالباتفيوقواعد

مجلد.

وأحكامها)6(.)5(والمياهالمائعاتفيوقواعد

المائعات)7(.فيوقعتاذاالميتةوفي

كثير.شئ=بذلكيتعلقوما،القلتينحديثعلىوالكلام

ابدالهوفيمنها،يعتبروما،الواقفينوشروط،الوقففيوقواعد

مجلد)8(.مناكثرذلك،ونحوالانتفاعتعذرعندبيعهوفيمنه،باجود

3(.50)صرشيقابنذكره(1)

3(.60)صرشيقابن2()

لما.ةعدقاو":(ق،ب)(3)

ولعلها:)كذاوالضمانالنذورمنمسائلفي"قواعد3(:70)صرشيقابنعند(4)

.("لايمانا

.(ق،)بمنساقط(5)

".ورقةستين"نحو3(:70)صرشيقابنقال)6(

لا."ورقةعشرين"نحو3(:70)صرشيقابنقال)7(

3(.70)صرشيقابنذكره)8(
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نحو،محاسنهوذكراحمدالاماممذهب()1تفضيلفيكبيرةوقاعدة

مجلد)2(.

")4(.المالكية":تسمىالمدينةاهل)3(مذهبتفضيلفيوقاعدة

والتقليد)5(.الاجتهادفيوقواعد

مجلد)6(.،الاحكامبهاالشارععلقالتيالاسماءوفي

وهل؟الحقاخطاإذايائمهل،الشريعةفيالمجتهدفيوقواعد

مجلد)7(.مناكثرذلك،ونحوواحد؟المصيب

)8(.الاستحسانفيوقاعدة

)ب(.من)1(سقطت

3(.70)صرشيقابنذكره2()

(.ق،)بمنسقطت)3(

":الفتاوىمجموع"فيوهي."ورقةخمسين"نحو803(:)صرشيقابنقال4()

".المدينةأهلمذهب"صحة:باسم2-693(0/249)

-1/026)9:"الفتاوىمجموع"وفي..قواعد.:وقال3(80)صرشيقابنذكره()5

.الموضوعفيرسالة927(

بهااللهعلقالتي"الاسماء:بعنوانرسالة2(235-1/95)9":الفتاوىمجموع"في)6(

"0والسنةالكتابفيالاحكام

فيرسالة2-227(1/30)9":الفتاوىمجموع"وفي3(.80)صرشيقابنذكره)7(

ذلك.

محمدالاستاذنشرها.تحريف"لاحسانا":(ك،)ف"،...في"وقواعد:(ق،)ب)8(

-228(.17)2/":-[لثانيةالمسائل"جامعلىاضصتئم،مفردةشمسعزير
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)2(.للأحكامالنصوصشمولفي)1(وقاعدة

:يقولمنعلىوالرد،عدةمسائلفي)3(القياستقريرفيوقاعدة

)4(.القياسخلافعلىهي

الاماملكلاممتضمنةوهي)5(.عبدوسابنرسالةشرجفيوقاعدة

الدين.اصولفيأحمد

.)6(حرامنهو،الشطرنجلعبفيوقاعدة

حد)7(.لههلوالفطر،القصرفيهيجوزالذيالسفرفيكثيرةوقواعد

)8(.الصلاتينبينلجمعاوفي

؟)9(.النهيوقتفيتصلىهلالاسبابذواتوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."عدراو":(ق،ب)

231-)2/:"-الثانيةالمسائل"جامعفيوطبعت803(.)صرشيقابنذكره

المسالة.فيجواب928(-1/028)9:"الفتاوىمجموع"وفي34(.9

".مسائلفيوفاعدة")ق(:

5-585(0/2405):"الفتاوىمجموع"فيالقياسفيرسالةللمؤلف

3(.10)صرشيقابنذكره

":الفتاوىمجموع"فيماولعله."حرام"وانه:فيهوليس803()صرشيقابنذكره

/32(612-.)923

-2277/):"الفتاوىمجموع"وفي...قاعدة:بلفظ3(80)صرشيقابنذكره

بذلك.تتعلقرسائل(294/233-621،

31-367(9)6/:"-السادسةلمسائلا"جامعوفي.3(80)صرشيقابنذكره

".الصلاتينبينلجمعواالمواقيتفي"فصل:بعنو]نرسالة

المسالة.هذهفيرسالتان2(18-178)23/":الفتاوىمجموع"في
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)1(.الصلاةمواقيتوفي

.الصلاةالعبدبهيحاسبمااولأنوفي

فيه.القولتفصيلوفي)2(الصلاةتاركوفي

.الاعمالأولالصلاةأنوفي

جدا)3(.كثيرشيءوذلك=الطمانينةتاركوفي

وما،وإبقاؤهمنهاهدمهيجوزوماحكامها،والكنائسفيوقواعد

)6(.بذلكتتعلق)5(مجلديننحووأجوبة)4(،هدمهيجب

غره)7(.منعلىالمغروررجوعفيوقواعد

.الضماناستقراروفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

31-367(9)6/":-السادسةالمسائل"جامعوفي3(.90)صرشيقابنذكره

الصلاتن".بينلجمعواالمواقيتفي"فصل:بعنوانرسالة

.(541-261،913-4201/):"الرابعة-المسائل"جامعوانظر.فقطالاصلمن

":السادسة-المسائلو"جامع6(،00-22526/)"الفتاوىمجموع"انظر

/6(28189-.)2

"."هده(:ك،)ف

".مجلديننحوبذلك"تتعلقك(:)ف،

فيمنها،هدمهيجوزوماالكنائسفي"قاعدة:بعنوان03(9)صرشيقابنذكره

632-646(،)28/":الفتاوىمجموع"ضمنالكنائسفيرسالةوطبعت.مجلد"

"جامعفيأخرىورسالةاخرهاهفيسقطاواستدركالشبلعليد.حققهاثم

".الذمةأهل"أحكامفيالقيمابنساقهصلهاو36-936(1)3/":-الثالثةالمسائل

3(.60)صرشيقابنذكره
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نحو،ذلكوغيروالنكاحالبيعفي)1(والشروطالغرر،بيعوفي

مجلد)2(.

)3(.الفضيلةمنإمامكلبهامتازوما،الاربعةالائمةفضائلفيوقاعدة

)4(.اليمينفيالكفارةمقدارفيوقاعدة

حقيقةيكونهلخصإذاالعاموفيوالمجاز،لحقيقةالفظفيوقاعدة

ذلك)5(.فيالامديالسيفمعوالبحثمجازا؟او

تركجنسمنافضلبهالمأمور)7(فعلجنسانفي)6(كبيرةوقاعدة

عنه)8(.المنهي

علىحخةئلاثيننحوفيهاذكر،لحمهيؤكلمابولطهارةفيوقاعدة

ذلك)9(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."لشرطا":(ك،)ف

."مجلدين":()ب

3(.60)صرشيقابنذكره

-142)35/":الفتاوىمجموع"وفي".ورقةخمسين"نحو3(:60)صرشيقابنقال

.الايمانفيوفصولقواعد353(

والمجازلحقيقةافيبحوثوللشيخ".ورقةثمانين"نحو3(:60)صرشيقابنقال

.(4-0/200479)":الفتاوىمجموع"انظر

.""كئيرة:()ق."وقو[عد":(ق،)ب

."...فعلجنس":(ك،)ف

":الفتاوىمجموع"ضمنوطبعتلظيف!.مجلدفي"3(:70)صرشيقابنقال

(0/285-581).

":الفتاوىمجموع"فيماولعلها".ورقةسبعين"نحو3(:70)صرشيقابنقال

(1/2534-30.)6
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.والمنكراتالفواحشمن1()العباداتتطهيرفيفيوقاعدة

)2(.الزانيةنكاحتحريمفيوأجوبةوقواعد

)4(.والمقيدةالمطلقةالكفار)3(معاهدةفيوقاعدة

)5(.الصائممفطراتفيوقاعدة

يكونهل،والاطلاقالعمومبوصفلىتعااللهشرعهفيماوقاعدة

صوالتقييد)6(.الخصوبوصفمشروعا

لا؟)8(.أممعينمذهبتقليد)7(عليهيجبهلالعاميأنفيوقاعدة

.بالشرطوالفسوخالعقودتعليقفيوقاعدة

فيه)9(.والترغيبلجهادافيوقاعدة

1(.0)الوسواسذمفيوقاعدة

"."النفس.المطبوعفيزاد(1)

.(134-32901/):"القتاوىمجموع"انظر)2(

"معاهد".ك(:)ف،)3(

3(.70)صرشيقابنذكره(4)

2(.58-2912/)5:"الفتاوىمجموع"نظر1و3(.80)صرشيقابنذكره(5)

.(891-0/2691)":الفتاوىمجموع"وانظر3(.80)صرشيقابنذكره)6(

(.ق،)بمنسقطت"تقليد")7(

0(927-1/062)9":الفتاوىمجموع"فيماولعلها3(.90)صرشيقابنذكره)8(

و"جامع2(،5-7)28/":الفتاوىمجموع"فيماولعلها3(.80)صرشيقابنذكره)9(

37(.9-5/337):"لخامسةا-لمسائلا

3(.90)صرشيقابنذكره(01)
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)1(.والمسكراتالانبذةفيوقاعدة

)2(.الحسبةفيوقاعدة

الشريحية)3(.المسألةفيوقاعدة

)5(.والمقابلةلجبرافي)4(ومسائلالدور،حلقيوقاعدة

!ش!م)7(.النبياتباعأصلهصالحعمل)6(كلأنقيوقاعدة

علىالكلاموتحرير،يحرمومامنهايحلوماالاطعمةفيوقاعدة

)8(.لخبائثواالظيبات

والصيد)9(.الذبائحعلىالتسميةاشتراطقيوقاعدة

الطائفتيناي1(0)تتضمنالعلماء،وجمدادالشهداءدمفيوقاعدة

-402و291-4/3861):"الفتاوىمجموع"و[نظر3(.90)صرشيقابنذكره(1)

01.)2

.(6021-0)28/":الفتاوىمجموع"فيوهي3(.90)صرشيقابنذكرها2()

3(900)صرشيقابنعندوكذا."يجية"السر:النسخبقية)3(

ك(.،)ففيليست(4)

3(.90)صرشيقابنذكره)5(

ق(.،)بمنسقطت"عمل")6(

238(-702)5/:"الخامسة-المسائل"جامعفيماولعله3(.80)صرشيقابنذكره)7(

.(991-113و)6/

."..وتحرير.":فيوليس3(80)صرشيقابنذكره)8(

رسالة375-938()6/-السادسة":المسائل"جامعوفي3(.80)صرشيقابنذكره)9(

".الذبيحةذكاةعلىالتسميةفي"مسالة:ن1بعنو

ق(.)ب،منوسقطت(."يتضمنك(:)ف،(01)
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؟)1(أفصل

يباج؟)3(هل)2(العدوفيالانغماسفيوقاعدة

لا؟)5(اميجوزهل)4(البساتينضمانفيوقاعدة

عنه؟المنهيفساديقتضيهلالنهيفيقواعدوله

الصبي.مالزكاةفيوقاعدة

المقرونالإحسانوفي،بالاحسانالمقرونالإيمانفيوقاعدة

الوجه.)6(بإسلام

)7(.بالاحتسابالايماناقترانفيوقاعدة

وفيوالمقابلةالاقترانعندتائيرلهاهلالنجومفيجوبةووقواعد)8(

ونحولهلالاروية1(في0و)؟فيهالمنجمينقوليقبلوهل)9(؟الكسوف

3(.80)صرشيقابنذكره(1)

"وهل".ك(:ق،)ب،2()

703-334(.)5/"؟-الخامسةالمسائلجامع"فيطبعت)3(

ق(.)ب،منسقطت4()

.(-504422)6/-السادسة":المسائل"جامعفيطبعت)5(

."لاسلام"با:()ك6()

."الاحسان:لعله")ك(:هامشوفي3(،30)صرشيقابنوكتابالاصولفيكذا)7(

."وقاعدة":(ك،)ف)8(

."هل":(ك،)ف(9)

)ب،ق(.منو"سقطت"فيه)01(
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مجلد)1(.نحوذلك،

الحيض.أنهاواختارالاطهار؟أوالحيضهيهلالاقراءفيوقاعدة

وأحكامه.وأسبابهالشكر)2(فيوقاعدة

)3(.الصلاةفيالاستفتاحاتفيوقاعدة

وهي،ودوابهوسلاحه!ش!النبيملابس!ذكرتتضمنوقاعدة

.(4")القرمانية"

تيسير":تسمى،الصلاتينبينلجمعواالتيمممنبمسائلتتعلقوقاعدة

")5(.الضروراتلاربابالعبادات

)6(.وحكمهمالنصيريةفيوقاعدة

الشبابة)7(.تحريمفيوقاعدة

.لجائزةوااللازمةالعقودفيوقاعدة21[ق1

2(.0-252612/):"الفتاوىمجموع"فيالهلالفيرسالةللشيخ(1)

7(.0)صالشكرفيالمؤلفاتبعضذكروسبق"السكر"!(:)ك2()

شرفالصمدعبدالشيخونشرها376-793(،)22/":الفتاوىمجموع"ضمنهي)3(

هـبالهند.1138عامالدين

بتحقيقي.()7/":-السابعةالمسائل"جامعضمنطبعت(4)

.(-4،4/20113-1/294462)":الفتاوىمجموع"فيوهي،مفردةطبعت5()

".النصيريةفي"فتوى:بعنوان(016-541)35/:"الفتاوىمجموع"فيطبعت)6(

القمب،منيصنعالمزاميرمننوع:والشبابةالميراع(.)وهو:الأسطربين()قفي)7(

98(.1)2/":خلدونابنو"مقدمة231(،)6/":المعاجم"تكملةانظر.فيهوينفخ
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لمالعافيخيركلنو،بالرسالةالاعتصاموجوبفيجليلةقاعدةوله

عمدا)1(.أوجهلاإما،مخالفتهمفمنشروكل،الرسلمتابعةفاصله

الاثار)2(.منفيهوردومابذلكيتعلقوماالقرانتحزيبفيوقاعدة

الممكن.علىالكلامفيوقاعدة

)3(.الكتابأهلذبائحفيوقاعدة

)4(.الافعالتعليلفيوقاعدة

العدد.علىالكلامفيوقاعدة

منها:كثيرةعلومعلىتشتملرسائلوله

)6(."المصرية"تسمى)5(،المنبجينصرالشيخلىإكتبهارسالة

)7(."لمدنيةا"تسمىالدباهيالدينشمسالشيخلىإكتبهاورسالة

66-/1)9أيضاأخرىرسالةوفيه(015-1/3915)9":الفتاوىمجموع"فيوهي(1)

".سواهمااتباععنبالنبيوالاستغناءبالرسالة"الاكتفاء:بعنوان75(

4(.16-504)13/":الفتاوىمجموع"فيمالعلها)2(

3(.60)صرشيقابنذكره)3(

".ورقةستيننحو،الافعالمسألةتعليلفي"جواب2(:69)صرشيقابنقال(4)

تحريف."المنيحي"(:و)كق(،،)بمنسقطت"نصر"5()

ولم3(01)صرشيقبن1ذكرها0تليهاالتيعلىالنسخباقيفيتأخرتالرسالةهذه)6(

.(-524947)2/":الفتاوىمجموع"فيوهي.أرسلتمنلىإيذكر

":الفتاوىمجموع"فيوهي.أرسلتمنلىإيذكرولم31(0)صرشيقابنذكرها)7(

.الفريانالوليدد.مفردةوحققها35-373(.1)6/
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بغداد.اهللىإكتبهاورسالة

.البصرةأهللىإكتبهاورسالة

الحنفيةقاضيالسروجيالدينشمسالقاضيلىإكتبهاورسالة

بمصر)1(.

والعلماء.القضاةمنغيرهلىإ)2(ورسائل

")3(.العدوية"تسمىمسافر،بنعديالشيخبيتلىإكتبهاورسالة

جاكير)5(.الشيخ4(]بيت[)لىإكتبهاورسالة

الرسالة.غيرمجلدفيأجوبةإليهمرسلو

علوما)6(.تتضمن،المسلمينمصالحفيقبرصملكلىإكتبهاورسالة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

3(.01)صرشتقابنالرسائلهذهذكر

."كتبها":()بفيزاد."ورسالة":(ق،)ب

فيوهي3(.01)صذكرهاوأعاد"ورقةأربعين"بقدر3(:30)صرشيقابنقال

".الكبرى"الوصية:أيضاوتسمى(.363043-)3/:"الفتاوىمجموع"

النسخ.بقيةمن

)وقيلدشمبنمحمدهو:جاكيروالشيخ3(.01)صرشيقبن1ذكرها"."جاكريه)ق(:

وتالهل1أحوصاحب،العراقمشايخمن،لقبوجاكير،لحنبلياالكرديذلك(غير

وفاتهوجعل(524)ص:الاولياء"طبقاتو"2(،1/216):انظر"السير"(0950)ت

)967(5سنة

":الفتاوىمجموع"فيوهي3(.11)صرشيقابنذكرها."نافعة":زيادةك(،)ف

لاهلرسالة":بعنوانأخرىرسالة3(30)صرشيقابنوذكر(106-0630)28/

".ورقةثلاثينبقدر،أصوليةدينيةقواعدتتضمنقبرص
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)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

01(

)2(.البحرينلىإ(1)رسائلوله

.العربملوكلى!!ا

المسلمين.)3(بمصالحتتعلقوغيرهاطرابلسلىإ،الشامئغورلى!!ا

منكر.عنونهيبمعروفأمبر)4(فيإليهكتبتمسائلعنجوبةو

تدمر)6(.)5(لاهلورسالة

وغيرهما)7(.،حماةوملكمصر،ملك:للملوكورسائل

الكبار)9(.الامراءلىإ)8(ورسائل

.(01)وجيلانطبرستانلىإورسالة

."لةرسا":(ق،)ب

-4/2631و،05-8546)6/:"الفتاوىمجموع"فيالبحرينأهللىإرسالتهطبعت

176).

".بالمسلمينتتعلقبمصالحوغيرها"ف(:،ق،)ب

ك(.،)ففيليست

أهل".لى"إ(:ق،)ب

.(63)صذكرهاسبقالتي""التدمريةغيروهي3(.50)صرشيقابنذكرها

ملكلىإورسالته3(.11)صرشيقابنوحماةومصرالعربملوكلىإرساثلهذكر

مجموع"وفي2(945-237)صبتمامهاكتابنافيموجودةالناصر()الملكمصر

.(904-82/893):داوىلفتاا

."لةرسا":(ق،ب)

لاجين.الدينحساموالامير،المنصورياقشوالاميرشاه،سنقرالاميرمثل

ابنذكر.النسخبقيةفيوهيمنهداجيلان"وسقطت.تحريف""طوستان:الاصل(

وفي=".ورفةخمسيننحو،جيلانلاهلالاصولفيرسالة"لهان3(30)صرشيق
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ومن،دمشقلىإمصرمنإخوانهمنالصلحاءلىإكتبهاكثيرةورسائل

.(1عدة)مجلداتعلىيحتويكثيرشيء=السجنومنغيرها،لىإدمشق

وما،الخبريةوالصفاتوالاستواءالعلومسائلعلىالكلاممنوله

اهلمنوغيرهملجبريةواوالقدريةالجهميةعلىالردمنبذلكيتعلق

.كثيرةمجلداتعلىيشتملما،والباعالأهواء

يشقكثيرشيءبذلكالمتعلقةوالاجوبةالفقهفروععلىالكلاممنوله

ضبطه.ويعسرإحصاؤه

مؤلفاته:ومن

)3(.لطيفمجلدفي،النونذي)2(دعوةعلىالكلام

القولوتحرير،وقدرتهلىوتعاتباركالربإرادةعلىالكلامفيهوكتاب

)4(."العاليةالمطالب"فيالرازيكلامعلىذلكفي

.كيلانهلعقيدةفيورقات938-393()7/:(السابعة-المسائل"جامع

أصحابهلىوامصر،فيبقائهوسببإليهالتشوق1ووالدتهلىارسائلهبعضانظر(1)

وفي،المزيالدينجماللحافظامنهموخمق،بيتهمنالكتببعضطلبفيواخوانه

هذامنسياتيفيماانظرها.الشيخبسببأحديؤذىوالا،بينهمماواصلاحبهمالوصية

فيوأفردت03-95(.)28/:"الفتاوىمجموع"وفيبعدها(،فما318)صالكتاب

مستقلة.رسالة

)ف(.فيليست"دعوة"2()

237-336(./01):"الفتاوىمجموع"فيطبعت)3(

للرازيالكلامعلمفي"العاليةو"المطالب".ورقةمائة"نحو2(:69)صرشيقابنقال(4)

-57(.7)8/:"الفتاوىمجموع"نظر1وهمجلد]تثلاثةفيمطبوع
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)1(.مفيدةوهي،المخالفينشبهعنفيهاأجابالعلو،فيومسالة

)2(.كثيرةنقولعلىوتشتمل،"المراكشية":تسمىالصفاتفيوأخرى

عزالرفييستحقهممافيها،الضابطوماالكمالصفاتتتضمنوقاعدة

")3(.الاكملية"تسمى،وجل

.الكبرىوالاحاطة

)4(.الصغرىوالإحاطة

)5(."الواسطية"بوتعرف،الناجيةالفرقةوعقيدة

)6(.بدمشقالامارةبقصرالمناظرةعندعليهاوردعمالجوابوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقد".ورقةخمسيننحوالعلو،مسالةفي"فتيا692(:)صرشئقابنذكرهمالعلها

.(1-13652،-121135)5/":الفتاوىمجموع"فيالعلوفيرسائلعدةطبعت

خرى:و(191-181)3/(:و)الثالثة6(،6-1/14)":لى-الاوالمسائل"جامعوفي

35(.1-433)7/(:و)السابعة2(،3918-0)3/

-531)5/":الفتاوىمجموع"فيوهي".ورقةخمسون"692(:)صرشيقابنقال

391).

68-)6/":الفتاوىمجموع"فيوهي."ورقةستيننحو"692(:)صرشيقابنقال

041).

ايضا:تسمىالعرشرسالةانذكر62(6)6/":الفتاوىمجموع"فهرسفي

)89(.العرشيةالرسالةذكروسياتي"0"الاحاطة

مجموع"فيوهيمرازا،طبعت".ورقةثلاثين"نحو692(:)صرشيقابنقال

.(51-9219)3/:"الفتاوى

.(1-01639)3/:"الفتاوىمجموع"فيطبع
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أولعننسالكجئنا":فيهالذيحصينبنعمرانحديثعلىوالكلام

.(1مفيد)مؤلف22[]قوهو.الامر"هذا

مائابتهووهل،عمر)2(عنخليمةبناللهعبدحديثعلىوالكلام

؟المحفوظهوألفاظهيولا؟

لجوابواالدنيا،سماءلىإليلةكللىوتعاتباركالربنزولفيوكتاب

4(.)والمطالعالبلدانباختلاف)3(وقتهاخضلافعن

)6(.وغيرهالقرآنفيفيه)5(وردومااللقاءفيوجواب

)7(."الاربلية"تسمىلا؟امحقيقةهوهلوالنزولالاستواءفيوجواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

2(.2-0143/)18:"الفتاوىمجموع"فيطبع

الربفعطم:قال،لجنةايدخلنيأناللهاح:فقالتبمفمورالنبيلىاتتةامرأنوهو:

ركباذالجديداالرحلكأطيطأطيطالهوإن،والارضالسماواتوسعكرسيهان:وقال

والبزار2(،1/54)خزيمةوابن574(،)"السنة"فيعاصمأبيابناخرجه."ثقلهمن

.(-1/434435)6:""الفتاوىفيعليهتيميةابنكلاموانظر)325(.

"."فيه)ب(:

فيوهو.النزول:وصوابهخطأ"..الزوالمسألة":وفيه3(00)صرشيقابنذكره

ن1بعنومفرداوطبع،الخميسمحمدد.وحققه(،582-132)5/:"الفتاوىمجموع"

".النزولحديثشرح"

ك(.،)ففيليست""فيه

":الفتاوىمجموع"فيوهوه"ورقةعشرين"نحو3(:00)صرشيقابنقال

/6(164-484).

وبقيتها2(-49113)5/:"الفتاوىمجموع"فيماولعله3(.00)صرشيقابنذكره

2(.21-0/2179)في

88



عشريننحومنبالاستيلاء،تاولهمنقولوابطالالاستواءفيوجواب

1(.وجها)

)2(.خلقهوبينتعالىاللهبينالمباينةفيومسالة

علىسبحانهإنه:يقولوفيمن،لخلقهلىتعااللهمباينةفيأخراجوبةوله

ذلك)3(.فيالسلفقوالو،بذاتهعرشه

المتكلمينببعضعندالمسماةالاختياريةالافعالفيكثيرةمسائلوله

")4(.لحوادثا"حلول

")5(.الاربعين"فيالرازيكلامعلىمفردكلاممنها

)6(وعلىالقدريةعلىوالردالقدر،مسالةفيوأجوبةمسائلوله

)7(.مجلدينمنأكثر،الجبرية

متعدد؟اوواحدهوهلوغيرها،والعلومالشعرمحلفي)8(مسائلوله

.(41-51369/):"الفتاوىمجموع"فيوهو3(000)صرشيقابنذكره(1)

"ةالفتاوىمجموع"فيماولعله".ورقةأربعين"نحو3(:30)صرشيقابنقال2()

/5(672-0.)32

.(الفتاوىمجموع)منالخامسالمجلدفيوأجوبةقو]عدعدةمنها)3(

.(672-712)6/:"الفتاوى"انظر(4)

57(.)صسبقمانظرو273-287(،)6/:"الفتاوىمجموع"فيمطبوعوهو)5(

النسخ.بقيةمن"وعلى"القدرية)6(

037(303-8/و811-58)8/":الفتاوىمجموع"فيوله.مجلد""النسخبقية)7(

والتعليل.لحكمةواوالقدرالقضاءفيرسالتان

(.ق،)بمن"محل"وسقطت5(مسألة"النسخبقية)8(

98



جزء.،البسملةفي)1(السكريةدرسوله

كافة<لن!والمومنون>رماكان:لىتعاقولهفيالحنبليةودرس

حسن.جزء[221:]التوبة

سبعةلىاباطنا)2(الباطنلذلكنوباطنا،للقرانأنيدعيفيمنومسالة

أبطن.

وروحه.الإنسانعقلفيومسالة

لا؟امالذاتعلىزائدةهيوهل)4(،الصفاتفي)3(لحلبيةوا

مجلد)5(.نحو،الاضحويةرسالتهفيسيناابنعلىوالرد

العبد؟)6(.عليهيعاقبهلالمعصيةعلىالعزمفيوجواب

)8(.لطيفمجلد،يشبههوماليالشاذ)7(لحسناأبيحزبعلىوجواب

)1()ف،ك(:"بالبسملة".

":الفتاوىمجموع"فيماولعلهاك(.،)ف"سقطتباطناالباطنلذلك"وأن2()

13(/023-96.)2

35(.0-933)6/":الفتاوىمجموع"فيماولعلها.تحريفولعله"لحلية"وا:الاصل)3(

"."وهل(:ك،)ف(4)

فيالادلةوتاويلالمعادإنكارفي"الاضحوية"ورسالة2(.69)صرشيقابنذكره5()

دنياهسليماند.بتحقيقمطبوعةوهي،ذلك

":الفتاوىمجموع"فيوهوه"ورقةعشرين"نحو2(:79)صرشيقابنقال)6(

(01/072-9.)76

فقط.الاصلمن"الحسن"أبي)7(

فيليالشاذلحسناأبيعلى"الردبعنوانبتحقيقيالمباركالمشروعهذاضمنطبع)8(

هـ.9421عامواحدمجلدفي"الطريقادابفيصنفهوماحزبيه
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لهمبقلوبهمخفراء)1(لهموهل،وغيرهمالتترمنالكفارفيوجواب

تاثير؟

مجلد)2(.نحو،موضعغيرفيالقادرعبدالشيخكلامشرجوله

32[،دعحل:]<كنتولغملونبماالجئة)ادخلو:لىتعاقولهفيوقاعدة

)3(."بعملهالجنةمنكمأحديدخللن":-لمجيمالنبيوقول

لا؟)4(.امسبهيجوزوهلمعاويةبنيزيدفيجوابوله

)5(.معاويةفضلفيقاعدةوله

.ماتأنهواختار؟)6(حيهواوماتهلالخضرفيوجواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

لهم"وهلو""خضراء".لىإ)ف(فيوتحرفت،الاصلفيالنقطمهملة"خفراء"

)ب(.منسقطت

مجموع"فيوطبعت2(.89)صرشيقابنذكرها"الغيب"فتوحعلىتعليقةومنها

محمدتحقيق(73-918)2/":الرسائل"جامعوفي455-548(.0/1)":الفتاوى

لم.سارشاد

وقد.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن28(1)6ومسلم6(،4)63البخاريأخرجه

.(1-1/43152)":الرسائل"جامعفيطبعت

فيوأخرى(،488-481)4/":الفتاوىمجموع"فيطبع992(.)صرشيقابنذكره

(22-5367)6/(:)السادسةوفي(،1-91358)5/":-الخامسةالمسائل"جامع

يزيد".وحكملحسيناقتلفي"مسألة:بعنوان

عنه.اللهرضيمعاويةإيمانعنسوالجواب(048-4534/)":الفتاوىمجموع"في

،(-113137)5/":-الخامسةالمسائل"جامعوانظر2(.99)صرشيقابنذكره

=":الفتاوىمجموع"فيوقعماأما(.337/27001،)4/":الفتاوىمجموعو"
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إسماعيل،هوالسلامعليهإبراهيمولدمنالذببحانفيجوابوله

.(1)كثيرةبادلةلذلكواحتج

به)3(.للتعريفعرفةيومالقدسزيارةفيجوابوله)2(

المعنى.هذافيكثيرةاجوبةوله

)4(.بالكلمةوالنصارىالجهميةاحتجاجفيوجواب

مات)5(.ثممحرمفعلعلىعزمفيمنوجواب

)6(.الصوفيةيذكرهالذيوالوجدالذوقفيوجواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عدة،مواضعفيالمفصلالشيخلكلاممخالفةفتوىفهي،بحياتهالقولمن933()4/

المنيف""المنارفيالقيموابنهناالمصنفومنهم،تلاميذهنقلهلماومخالف

مخطوطة،الخضرفيرسالة498()تالشافعيالخيضريالدينولقطب64(5)ص

الفتوىهذهبأنعليهفردالخضر،بحياةالقولتيميةابنعننقلبعضهمأنفيهاوذكر

الشيخ،قولهووليس،حياتهيرىمنلسانعلىحكايةهيانماالقائلهذامنهانقلالتي

راجع0بموتهالقولعلىمتفقةفوجدهاالخصوصبهذاتيميةابنفتاوىتتبعقدوأنه

8-9(.)ص:"لخامسةاالمجموعة-المسائلجامع"مقدمة

336(.-4133/)":الفتاوىمجموع"فيوهي2(.99)صرشيقابنذكره

)ف،ك(5فيليست"وله"

":السابعة-المسائل"جامعوفي2(.4-5)27/:"الفتاوىمجموع"فيرسالتانطبعت

/7().

2(.99)صرشيقابنذكره

2(.99)صرشيقابنذكره."تاب"(:ك،)ف

2(.99)صرشيقابنذكره

29



فقدمتىبنيونسمنخيرانا:قالمن"مجتب:قولهفيوجواب

")1(.رت

)2(؟أفضلذلكافيوذكرهسمائهواللهبكلامالتشاغلفيوجواب

)3(.الفرجوحفظغض.البصرفيوجواب

حكامها.والمعيةفيوجواب

وهللجسد؟امعالقبرفييعذبوهلالروج23[ق1مسائلفي)4(وله

ونحو،لموتابعد5()ويعقلبصورةيتصوروهل،لموتباالبدنيفارق

مجلد.نحو)6(،ذلك

ذإصحبهمنيسمىوهلنبيا؟الرسالةقبل!م!مالنبيكانهلجوابوله

صحابيا؟)7(.ذاك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

هريرةأبيحديثمن(4064)البخارياخرجهلحديثوا2(.99)صرشيقابنذكره

عنه.اللهرضي

383-385()3/":-الثالثةالمسائل"جامعفيماولعلها2(.99)صرشيقابنذكره

؟".أفصليهماألذكر1والقرانتلاوةفي"مسالة:بعنوان

2(.99)صرشيقابنذكره

النسخ.بقيةمن

اكثر،قولفيمذكر"الروجو".التانيثبتاء"يعقل..يتصور....يعذب"الافعال)ك(

.(4/57):"العروستاج".ويؤنثيذكر:وقيل

عنمسائل363(4/2و992-4162/)":الفتاوىمجموع"وفي)ك(.فيليسست

.الروح

3(.00)صرشيقابنذكره

39



منقبلهكان)1(منبشرعمتعبداالوحيقبل!لمجم!مالنبيكانهلوجواب

2(.الانبياء؟)

)3(.يكفرهلممنعلىوالرد،فرعونكفرفيجوابوله

عنه؟)4(.اللهرضيلعليسيفاكانهلالفقارذيفيوجواب

نحوذلك،يتبعوما؟وينقصيزيدهلالايمانفيجوبةوقواعدوله

مجلد)5(.

الحنفية،منوغيرهالماتريديوعقيدةالاشعريةعقيدةفيجوابوله

6(.)"لماتريديةا"تسمى

)8(."لحوفيةا")7(تسمىعقيدةوله

لا؟)9(.أمالشكلكريهوهل،لموالعاالعرنرفياجوبةوله

2(

3(

6(

7(

8(

9(

فقط.الاصلمن

3(.00)صرشتقابنذكره

(.سالمرشاد-ت612-1/102)":الرسائل"جامعفيوهي3(.00)صرشيقابنذكره

3(.00)صرشئقابنذكره

3(.10)صرشتقابنذكره

".ورقةخمسين"نحو3(:10)صرشتقابنقال

(.)فمنسقطت"تسمىعقيدةوله.تريدية"الما

نسبةو،1الووسكونبالفتح"لحوفيةو"ا."ورقةعشرين"نحو3(:10)صرشيقابنقال

وقرىبلدانعلىويشتملان،والمغربيالشرقيحوفانبمصرلحوفوالحوف،الىإ

32(.22/):"البلدانانظر"معجم.كثيرة

فيوهي.العرشرسالة:بعنو]ن31(1)صفيذكرهوأعاد03(،1)صرشيقابنذكره

".العرشية"الرسالة:بعنوان(-545583)6/:"الفتاوىمجموع"
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)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)1(؟سببهماالعلوالقلوبقصدوفي

)2(.لطيفمجلدسينا،ابننظمعلىالفلاسفةتوحيدعلىالكلامفيوله

كرارش!)3(.عدة،الاصبهانيالدينمحعىجوابفيوله

يتاول)4(.لاوماالنصوصمنيتاولمابينالفرقفيجوابوله

هوهل)5(لما،عقولهمقدرعلىالناسأخاطبأنأمرت":قولهفيومسالة

جمم!م؟)6(مه

الاتحاد)7(.أهلعلىالردفيوقاعدة

)8(.عربيابنعلىالردفيمؤلفوله

!"شيةما"لأصلا

3(.20)صرشيقابنذكره

".ورقةستين"نحو3(:20)صرشيقابنقال."عدةفي")ك(:

".ورقةعشرين"نحو3(:20)صرشيقابنقال

."من"قلادة()ف

عنسؤال336-933(/1)8":الفتاوىمجموع"وفي3(.30)صرشيقابنذكره

المسلمينعلماءمناحديروهلم"فهذا:جوابهفيوقال.لحديثاهذاومنها،احاديث

المولفذكرهماأنوالظاهر".كعبهممنشيءفيهووليس،الروايةفيعليهميعتمدالذين

9(.-394)ص:الحسنة""المقاصدوانظرالمختصر.لجواباهذاغيراخركتاب

فيوللشيخ".لطيفمجلدفي،الطوفيجواب)وهي303(:)صرشيقابنقال

.(-2413285/):"الفتاوىمجموع"انظركثيركلامالاتحادية

الأقوم"الرد:بعنوانعليهرد(362154-)2/":الفتاوىمجموع"في"."العربي)ك(:

":السابعة-المسائل"جامعضمنفيهالاعتقادحولمحضروله".الحكمفصوصعلى

/7(142-57.)2
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.(1اللجاج)منفيهوقعماور،الحلاجحالعلىوجواب

.ذكرهتقدمماغيرالاستغائةفيوقواعدمسائلوله

)2(.الدارانيسليمانبياكلامعلىالرضافيوجواب

الرقيإبراهيمالشيخعنهسألهلجنةافيربهمالنساءرؤيةفيوجواب

الله.رحمه

؟)3(أفصليهماأعنهمااللهرضيوبلالالعباسفيوجواب

)4(.مرضهفيجموالنبيبههمالذيالكتابفيوجواب

ميناً)5(.أحياالمشايخبعضإن:يقولفيمنوجواب

صبهان)6(.منوردتمسائلفيأجوبهوله

)7(.الأندلسمنوردتمسائلعنوجواب

التحاج".بهوقعماودفع،الحلاجحالفيرسالة":وعنده303()صرشيقابنذكره(1)

،(487-048)2/":الفتاوىمجموع"فيرسالةالحلاجشانفيللشيخوطبع

المسائل-)جامعوفي(،1-1/18599):"الرسائل"جامعوفي(،801-911)35/

بتحقيقي.(564-7744/):دابعةالسا

971(.-01/678):"الفتاوىمجموع"فيمالعله)2(

3(.50)صرشيقابنذكره)3(

.(841-)6/:"السنة"منهاجفيعنهجوابوللشيخ(4)

3(.50)صرشيقابنذكره(5)

3(.70)صرشيقابنذكرهق(.،)بفيليستلامسائلفي")6(

3(.70)صرشيقابنذكره)7(

69



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

1(.)الرحبةمنوردسؤالعنوجواب

2(.)ماردينمنوردسؤالعنوجواب

.زرعمنوردسؤالعنوجواب

بغداد)3(.منوردتمسائلعنكثيرةجوبةو

)5(.الصلتمنوردتمسائلعن4()كثيرةوأجوبه

تملكهلمواتاعادتئمالرجلأحياهاإذاالمواتأرضفيوجواب

؟)6(.أحرىمرةحياء

عنها.يسالعدةوصاياوله

؟)7(.كراريسفي،المهاجريلابنوصيةمنهافكتب

واحدوهي3(.70)صرشيقابنذكرهق(.،)بفيتاليهعلىمتأخرلجواباهذا

-3)7/:"-السابعةالمسائل"جامعضمنوهو،الرحبةمنوردتلاسؤاوأربعون

بتحقيقي.(911

فيو!يمراراطبعت،الفقهمسائلفيسؤالاأربعونوهي"الماردينية"المسائللعله

.الأبوابعلىمفرقة"الفتاوىمجموع"

(5ك،)فمنسقطالكتابهذا

)ب،ق(.فيليست"كثيرة"

المسائل-"جامعفيطبعتسؤالا،وعشرونستةوفيها3(.70)صرشيقابنذكره

.38(35-4/74):"الرابعة

3(.70)صرشيقابنذكره

القاسملابي"ووصيةوزاد3(01)صرشيقابنالوصيتينذكر"."وكتبك(:،ف)1،

=مجموع"فيوهي،الصغرىبالوصيةالمعروفةهيالاخيرةوهذه،.السبتييوسف

79



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

للتجيبي.كتبهاووصية

:(1منها)إجازاتوله

مسموعاته.فيهاذكر)3(سبتة)2(لاهلإجازة

4(.توريز)اهللبعضكتبهاوإجازة

غرناطة.لاهلوإجازة

.أصبهانلاهل!اجازة

منها:جدا،كتيرةالفقهفيوأجوبةقواعدوله

؟الاستيطانلهايشترطهللجمعةافيقاعدة

؟)5(.المقطوععلىيجوزوهلالخمين،علىالمسحفيوقاعدة

عذر؟)6(.لغيرالنسكغيرفييجوزهلالرأسحلقفي24[]قوقاعدة

)7(؟وبالريحبالشمستطهرهلالارضوفيالاستجمار،فيوقواعد

.(566-01/356):"وىلفتاا

3(.01)صرشيقابنالاجازاتذكر

".لابن"إلىالاصلفيتحرفت

."وذكر":(ك،)ف

تبريز0مدينةهي

2(.1-1/21722)":الفتاوىمجموع"في

3(.90)صرشيقابنذكره

":الفتاوىمجموع"وانظر30(70)صرشيقابنذكره.""والريح:النسخبقية

(1/2447-824).
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.(1الوضوء)نواقضفيوقواعد

النكاج)2(.فيالمحرماتوقي

الابمنالاستئذانوفيالنكاج؟علىالبكريجبرهللجدافيوقاعدة

يجب؟)3(.هل

حكامها)4(.والمشتركةالمظالمفيوجواب

خلفهم؟يصلىهلالبدعأهلعن)5(وجواب

وفي)6(،وغيرهغازانمعقدمواالذينالتتارقتالفيجوبتهاوومسائل

الاحلافوقتال،ملطيةونصارى،النصارىمنالبيعات)7(أهلقتال

مجلد.نحو،لمحاربينوا

(")8(.اللهبكلمةفروجهناستحللتم":قولهفيوقاعدة

البياعات.منونحوهماوالتورقالعينةفيوقاعدة

3(.80)صرشيقابنذكره(1)

67(.-62)32/:"الفتاوىمجموع"انظر)2(

.".5.الاسسذانوفي":فيهوليس3(90)صرشيقابنذكره)3(

337-355(.03/)":الفتاوىمجموع"فيطبعت4()

35(.6-535و035-243)23/:"الفتاوىمجموع"وانظر."في"(:)ق(5)

التتار.قتالفيعدةأجوبةوالعشرينالثامنالمجلد"الفتاوىمجموع"في)6(

النقطومهملة"السات"،و)ك(:،""التيناتب(:وفي)ق،،الاصلفيمحررةغير)7(

)ف(.في

.(21)18مسلماخرجهلحديثا)8(
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)1(.الامامخلفالقراءةفيوقاعدة

)3(."واغتسلوكسلوابتكر،بكرمن)2("!م!م:قولهفيوقاعدة

ونحو،شعبانونصف،الرغائبكصلاة،المبتدعةالصلواتفيجوبةو

ذلك)4(.

يومالباعمنيفعلوعما)5(،النصارىاعيادعنالنهيفيجوبةو

مجلدهنحوعاشوراء،

.الاخوةيسقطالجدانفيمسالةوله

.الارحامذويتوريثفيوقاعدة

يجوز؟هل،قبضهقبلفيهالمسلمبيعفيومسالة

فيحكمهمما،الناسبعضرآهإذالحجةاذيهلالرؤيةفيأجوبةوله

الأضحية؟

ليلةرمضانهلالغمإذاوفيما)6(،"تصومونيوم"صومكم:قولهوفي

-328(.562)23/:"الفتاوىمجموع"فيماولعلها3(.90)صرشيقابنذكره(1)

)ك(.منسقطت2()

،(01)87ماجهوابن(،4)69لترمذي1و3(،4)5داودوأبو(،61)272حمداأخرجه)3(

قال،عنهاللهرضيأوسبناوسحديثمن()1758خزيمةوابن(،)1318والنسائي

.(حسن"حديث:الترمذي

.(-113135)23/:"الفتاوىمجموعانظر"(4)

377(.371-)3/:"الثالثة-المسائل"جامعفيرسالةمنها)5(

حسنحديثهذا":وقالهريرةأبيحديثمن(6)79الترمذيأخرجهلحديثا6()

.(01-5/2893):"الفتاوىمجموع"انظررمضانهلالإغماموفي."غريب
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لا؟أمالصوميجب)1(هل،الثلاثين

وصلاتحها)3(العين!يؤعليهالمعقودهل،الاجارةفي)2(وجواب

وفقعلىهيوهل؟ملكهعلىالعينفييحدثماوهلالمستأجر؟لنفع

؟القياس

عنه)4(.النهييجبلاختلافوالفرقةلىإداعياكانماأنفيقاعدةوله

الوضوء.علىالتسميةفيوجواب

)5(.النشابورمي،الخيلسباقفيوقواعد

)6(.العباداتمنذلكويخر،الصلاةفيالنيةفيجوبةووقواعد

جائز)7(.وأنهبعض،خلفالمذاهبأصحاببعضصلاةفيجوبةو

بخلافصحيحاحديثايجدثم،مذهبعلىتفقهفيمنوجواب

)8(.مذهبه

)1()ف(:"يجزئ".

".جوابوله"(:ف،ق،)ب2()

صلاجها"."(:ق،)ب)3(

5(17-12/)1:"الفتاوىمجموع"فيمالعلها()4

".بالنشابالرميفيمسالة":بعنوان3(50-792)7/:"-السابعةالمسائلجامع"في5()

2(.2-2/21758):"الفتاوىمجموع"انظر)6(

فيالخلافيةالمسالة":بعنوانرسالة926-927()5/:"لخامسة-االمسائلجامع"في)7(

".ـالمالكيةخلفالصلاة

":الفتاوىمجموع"فيأخرىورسالة".-الثامنةالمسائلجامع"ضمنقريباستطبع)8(

(0/2012-0.)23
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للأربعة.موافقغيرمذهبيأنا:يقول(1)فيمنوجواب

.الشيطانفشيخهلهشيخلامن:يقوللمن)2(وجواب

بها؟يتزوجأنلههلنيالزاماءمنالمخلوقةفي)3(وجواب

الوتر)5(.بعدجالساالركعتين)4(صلاةفيوجواب

والوتر)6(.الصبحفيالقنوتفيوجواب

أخطأوافيماعليهموالردعمال،منيفعلونهوماالمرازقةعنوجواب

فيه)7(.

.والاغتساللحمامافيوقاعدة

)8(.لجمعةايومالاذانينبينالصلاةفيوقاعدة

1(.0الدوارس")القبور)9(خير":قولهفيوجواب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

".)ب،ق(:"من

".)ف،ك(:"فر

الاصل.منسقطت

(.)فمنسقطت

.(-2989)23/:"الفتاوىمجموع"في

.(11-896)23/:"الفتاوىمجموع"قي

35(.35-16)23/:"الفتاوىمجموع"في

.(1-18869/)12:"الفتاوىمجموع"فيطبعت

".القرون":المطبوعةوفي،"النفور"(:)ب

معناهوليس،الالسنةعلىمشهورهذا"(:1/477):لخفاء"ا"كشففيالعجلونيقال(

احكاموانظر"0.".0فيزارليعرفعلامةالقبرعلىيجعلأنيسنف!نهصحيحا،بظاهره

ني.للألبا2(90)ص:لجنائز"ا
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قبل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلم.منولدبطنهاوفيماتتنصرانيةفيوجواب

.متحركحيولدذاكإذبطنهاوفيماتتمسلمةامرأةفيوجواب

لجمعةاقبلالمسجدفيتفرشالتي(1)السجادةفيمبسوطوجواب

)2(.المصليمجيء

؟بالدوجمقدوةهي)3(هل،لجمعةاساعةفيوجواب

)4(.وغيرهالوسطمنقطعفيالوقففيأجوبةوله

")5(.الواسطة"تسمىمسألةوله

الكيمياء".إبطال"وله

الشفاعة.ومسألة

بالاستفاضة.الشهادةومسالة

للبغوي."المصاببح"كتابعلىالاجازةفيومسألة

أيضا."لمصاببحا"كتابعلىوأخرى

."تدالسجاا":(ف)

.(1-263129/)2:"الفتاوىمجموع"في

ثلثمائةمنجزء:الفلكعلمفيوهي،درجةجمع"الدرحو"ك(.،)فمنسقطت"هي"

فيلحضارةاألفاظو"287(،)ص:"الوسيط"المعجم.الفلكدورةمنجزءاوستين

.(091)ص:"الهجريالرابعالقرن

في268صلىإأولهمنالمجلدوهذا(018-31001/):"الفتاوىمجموعفي"

الوقف.مسائل

مجموع"فيطبعتوهذه87(،)صذكرهاتقدمفالواسطية.خطا"الواسطية"ق(:،)ب

".لحقوالخلقابينالواسطة"وتسمى(138-1/121):"الفتاوى
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لمماومنهابيضمامنهاجدا،كتير1(شيء)وشرجهاالأحادلثفيوله

.عديدةمجلداتلبلغبيضولو،يبيض

الفقه.أبوابعلىوغيرهحمد"أالاماممسند"منكثيراوكتب

النهارطرفيالمستعملةالاذكارفيهجمع،الطيبالكلمفيمختصروله

2(.ذلك)وغير

علىالظلمحرمتنياعبادي"يا:اولهالذيذربيأحديثوشرح

(")3(.نفسي

.(4)"بالنياتالأعمال":وحديث

5(.)غريبا"الاسلامبدأ":وحديث

)6(.الكافر"لمسلمايرث"لا:وحديث

عنه:اللهرضيالصديقبكرلابيع!ي!النبيعلمهالذيالدعاءوحديث

كتيرا")7(.ظلمانفسيظلمتاني"[للهم

الاصل.منسقطت(1)

الخانجي.بدارالمطلبعبدفوريرفعتد.بتحقيقآخرهامن،مراتطبع2()

2(.0-1369/)18:"الفتاوىمجموع"فيطبع)3(

28(20-ه44/)18:"الفتاوىمجموع"فيطبع(4)

03(.92-ه1/)18":الفتاوىمجموع"فيطبع(5)

اللهرضيزيدبنأسامةحديثمن(4161)ومسلم6764(،)البخاريأخرجهلحديثا)6(

عنهما.

.(6-4/129):"-الوابعةلمسائلا"جامعضمنطبع3(.11)صرشيقابنذكره)7(
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،المتقدم"الايمان"كتابغير1(،)والاسلامالايمانفيجبريلوحديث

)2(.مجلدلطيففي

مراتشرحه"مؤمنوهويزنيحيننيالزايزني"لا:وحديث

)3(.عديدة

4(.مرة)غيرشرحه"أحرفسعبعةعلىالقرانأنزل":وحديث

)5(.مراتشرحه،النزولوحديث

ولباليعادى"من:بهمنفرذا)6(البخاريرواهالذيالاولياءوحديث

يسالوتارة،مجموعهعنيسألتارة.مراتشرحه(".لمحاربةبانيبارزفقد

فيه.المذكورالترددعن

)7(.خير"منأسلفتماعلى"أيسلمت:حزامبنحكيموحديث

الهم.درءفيمسعودابنوحديث

النسخ.بقيةمن"و]لاسلام"(1)

فيالزهرانيعليد.بتحقيقمفرداوطبع-622(.146)7/":الفتاوىمجموع"فيطبع)2(

".الاوسطالايمان"ويسمى.هـ2341عاملجوزياابندارعنمجلد،

2(.-92395)5/:"لخامسة-االمسائل"جامعضمنطبع)3(

4(9380-30/)13:(الفتاوىمجموع"فيطبع(4)

لخميسهامحمدد.مفرداوحققه(.32-1582)5/:"الفتاوىمجموع"فيطبع5()

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن65(0)2رقم)6(

.(1)49مسلمفيوالحديث07(.07-1/12)1":الفتاوىمجموع"فيطبع)7(
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".صلاةكلدبرتدعنلا"(:1له)!م!النبيوقولمعاذوحديث

ال!لاء".لهم"اشترطي2(:)لعائشة!النبيوقول،بريرةوحديث

)3(.مراتشرحه"موسىادم"فحج:وحديث

حدودمنحدفيالاأسواطعشرةفوق4(أحد)يضربلا":وحديث

".الله

")5(.سكينبغيرذبحفقدقاضياجعل"من:وحديث

االعلىصليتكمامحمداالوعلىمحمدعلىصل"اللهم:وحديث

.")6(ابراهيم

ذكر.ماغير)7(كثيرةاحاديثوشرح

مجموع"فيكماوغيرهلحديثاهذاعنالاسلامشيخسئلوقد.فقطالاصلمن(1)

.(405-22/294،005):"الفتاوى

337-)92/:"الفتاوىمجموع"فيالحديثهذافيفصلوللشيخ)ق(.فيليست)2(

.)356

3-336(.30)8/:"الفتاوىمجموع"فيمنها)3(

حديثمن(.)8017ومسلم685(،0)البخارياخرجهلحديث1و)ك(.منسقطت4()

عنه.اللهرضيلانصاريبردةأبي

،(132)5والترمذي3571(،)داودابوأخرجهلحديثوا)ك(5منسقطالكتابهذا5()

عنههاللهرضيهريرةبياحديثمن(023)8ماجهوابن(،الكبرى-)2958والنسائن

بهالمشبهأنوفي،إبراهيمعلىصليتكما:قولهفيرسالة"3(:60)صرشيقبن1عند)6(

.(4-2245467/):"الفتاوىمجموع"فيوهو."المشبهمناعلى

على".":الاصل)7(
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لملوصهيب1(العبد)نعم:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنرويماوشرح

الو()2(.علىوتكلم.يعصهلماللهيخف

إلايخافنولاربهإلاأحد)3(يرجونلا:عنهاللهرضيعليقولوشرح

)4(.ذنبه

وضعيف،يشرحهصحيحمنعنها،يسألأحاديثفيكثيرةأجوبةوله

بطلانه.علىينبهوباطل،ضعفهيبين

ضبطهيشقذكرهتقدمماغيركثيرشيءوالقواعدالاجوبةمنوله

.واستقصاوهحصرهويعسر،واحصاؤه

اسماء)5(منيمكننيماضبطفيلىتعااللهشاءإن26[]قوساجتهد

منهاألفهومابمصرمنها)6(صنفهماوأبينهذا،غيراخرموضعفيمؤلفاته

الترتيب،هذاغيرحسناًترتيبارتبهو،السجنفيوهوجمعهوما،بدمشق

ومشيئته.وقوتهاللهبعون

غيرهأواللهرحمهالدينتقيالشيخأرادلو)7(:اللهعبدأبوالشيخقال

."لرجلا":(ق،ب)(1)

32(.3130-)3/:"-الثالثةالمسائل"جامعفيطبع)2(

"عبد".ك(:ف،)ق،)3(

.(018-161)8/:"الفتاوىمجموع"فيطبع4()

.)ف(مناسماء"منيمكننيما"وسقط."مؤلفاتهضبط"من)ك(:)5(

ق(.)ب،فيليست)6(

.(14)صسبقماانظر،رشيقابن:يعني)7(
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وقد،يكتبزالمالأنهقدروا)2(؛لما-الشيخ(1)مصنفاتيعني-حصرها

نقل.غيرمنحفظهمنويكتب،الكتابةبسرعةعليهاللهمن

أربعينمرةغيروكتبيوم،فيلطيفامجلداكتبأنهواحدغيرخبرنيو

ثمانفكانيومفيوبيضته)3(يومفيكتبهماحصيتووأكثر.جلسةفيورقة

المسائل.أشكلمنمسألةفيكرارش!،

خمسينفيهيكتبجوابماومجلدا.الواحدالسؤالعلىيكتبوكان

فكثير.،وعشرين،ربعينو،وستين،ورقة

وذهب.خطهالسائلاخذوالايبيضهمنحضرفان،لجواباويكتب

والتفسيروالفروعالاصولمن)4(؛العلممنفنونفيكثيرةقواعدويكتب

وربما.يعرفولميشتهرلموالاخطهمن)5(ينقلهمنوجدفإنذلك،وغير

فيذهب.إليهيردهولا،نقلهعلىيقدرفلم)6(اصحابهبعضاخذه

كذا.وفيكذافيكتبتقد:يقولماكثيراوكان

فيلتفتهو،اينيدرىفلاهذا،فيكتبتقد:فيقولالشيء،عنويسال

نسخة.في""مؤلفات:وب()الاصللهامشاوفي."مؤلفات"(:ك،ف،)ق(1)

قدر"0"(:ق،)ب(2)

اليومفيوبيضهكتبهما"ك(:،و)ف".وبيضه")ب(:فيوتحتمل،و)ق(الاصلفيكذا)3(

في".":النسخبقية)4(

"نقله".ك(:)ف،)5(

"فلا".)ك(:)6(
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لاعليهحرصهمفمن.لينقلظهروهوخطيردوا:ويقولاصحابهلىإ

.(1هو)اي!ولااسمهيعرفولافيذهب،ينقلونهلاعجرهمومن،يردونه

صنفه.وماكتبهماإحصاءتعذروغيرهاالاسبابفلهذه

وخوفوا،كتبهوتفرقت،أتباعه)2(تفرقتحبسلماأنهإلاهذا،كفىوما

يظهرواولمخفاهوعندهبماأحدكلذهب-كتبهيظهرواأنمنأصحابه

ويودعه،يخفيهوهذا4(،)يهبهأويبيعهوهذا،عندهبمايهربهذافبقي)3(،كتبه

علىيقدرولابطلبهاأنيستطيعفلاتجحد،أوكتبهتسرقمنمنهمإنحتى

)6(!تمزقكلوالتصانيفالكتبتتمزقهذافبدون!تحصيلها)5(!

حفطفيالعادة)7(وخرق،وألعمومنوأعانلطفلىتعااللهأنولولا

يجمعها.انأحداأمكنلماوتصانيفهكتبهأعيان

فسدماوإصحوجمعها،كتبهحفظفيالعادةخرقمنرأيتولقد

للهأن)8(منصفكلبهيعلمعجبا،لكانذكرتهلومامنها=ذهبماوردمنها،

)ك(.فيليستهو"أين"ولا(1)

."تفرق":()ك،"وتفرق":(ف،ق،)ب(2)

)ب(.منسقط".كتبه..كلذهب")3(

ق(.،)بمن"سقطيهبهأو"(4)

)،لخليصها".:العسخبقية)5(

)ك(.فيليست"تمزق"كل)6(

"وجرت".ك(:)ف،)7(

خطا."مصنف"(:وف)الاصل)8(
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وانتحال،الغالينتحريفءسيونبيهسنةعنيذبلانه؛وبكلامهبهعناية

لجاهلين.اوتاويل،المبطلين

أيضا:مؤلفاتهومن:قلت

1(.)والنقلبالعقلالنبواتتقريرفيقاعدة

.حسناتالسيئاتتبديلفيوقاعدة

.المتشابهاتفيوقاعدة

)2(.المجرداتإبطالفيوقاعدة

نفاتها)3(.علىوالردالرؤيةإثباتفيوقاعدة

والاهلالنفسعلىورسولهاللهمحبةتقديموجوب27[في]قوقاعدة

.لمالوا

هذافيواصطلاحاتهمالناسواختلاف،لجسمالفظفيوقاعدة

4(.)الاسم

)5(.عليهيجبوماذااكلها،حكموبيان،الحشيشةتحريمفيوقاعدة

فيالطويانالعزيزعبدد.بتحقيقطبعاتهحسنو،"النبوات"باسمالمطبوعالكتابلعله(1)

رسالة(4-01/04353):"الفتاوىمجموع"فيو.السلفاضواءدار-مجلدين

".المعقولبطريقالرسول"اتباع:بعنوان

ق(.،)بفييليهالذيعلىمقدمالكتابوهذا.لمجردات"1وقاعدة")ق(:2()

5(064-104)6/:"الفتاوىمجموع"فيوهي)3(

".الاصل")ف(:4()

لحشيشة.اعنوجوابهسؤال2(241-4/313):"الفتاوىمجموع"قي5()
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والنار)1(.لجنةابفناءقالمنعلىالردفيوقاعدة

")2(.الكبرىالحموية"وله

")3(.الصغرىالحمويةو"

جوابوهيوالعصر،الظهربينما)4(فاملاها"الكبرىالحموية"فأما

تاليفهابسببوجرى،وستمائةوتسعينئمانسنةحماةمنوردسؤالعن

فيالواردةوالاحاديثالصفاتاياتعلىفيهاالشيخوتكلم.ومحنأمور

:-جداعظيمةوهي-مقدمتهافيوقالذلك،

المهاجرينمنالاولونوالسابقونورسولهاللهقال)5(مافيهاقولنا"

الذينهؤلاءبعد)6(الهدىائمةقالهوما،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصار

وقدالاخير.محبسهفيألفهاأنهوذكر"ورقةعشريننحو"287(:)صرشيقابنقال(1)

ص(.1)18فيبلنسيةدارعنالسمهريمحمدد.بتحقيقطبعت

وهي.والعصر"الظهربينكتبها،ورقةستون،الحمويةالفتيا"692(:)صرشيقابنقال2()

دار-يجريالتوحمدبتحقيقمفردةوطبعت(0215-5)5/:"الفتاوىمجموع"في

الصميعي.

ثمأولا،"الصغرىالحموية"املىالشيخأنيظهروالذيهـ.5921سنةالهندفيطبعت)3(

بماوالفلاسفةالمتكلمينعنوالاقتباساتالنصوصمنكثيراإليهااضافذلكبعد

أعلمهوالله."الكبرىالحموية"هيالمزيدةالنسخةهذهفصارت،الكتابثلثيعادل

لهاورمزتالفتاوىمطبوعةعلى"الحموية"منالمصنفساقهماقابلناوقد:قلت

ب)خ(.لهاهـورمزت073سنةكتبتتركيةمخطوطةوعلى(ب)ط

ك(.،)ففيليستما""(4)

"."قاله:وخالنسخبقية)5(

بعد"."منك(:)ف،)6(
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جميععلىالواجبهووهذا،ودرايتهمهدايتهمعلىالمسلمونجمعأ

.غيرهوفيالبابهذافيالخلق

ليخرجالحقودينبالهدى!لخيومحمدابعثوتعالىسبحانهاللهفإن

لهوشهدلحميد،االعزيزصراطلىإربهمبإذنالنورلىإالظلماتمنالناس

خو(أ-سبيلى>هنذه:يقولأنوأمرهمنيرا،وسراجابإذنه(1)إليهداعئابعثهبأنه

08[.:يوسف1<اتبعتىومنأنمابصيرءعلىالئه،لى

به)2(أخرجالذيالمنيرالسراجيكونأنوالدينالعقلفيالمحالومن

فيماالناسبينليحكمبالحقالكتابمعهنزلوالنور،لىإالظلماتمنالناس

منبهبعثمالىإدينهممن)3(فيهتنازعوامايردواأنالناسوأمر،فيهاختلفوا

وقد،بصيرةعلى)4(بإذنهسبيلهوإلىاللهلىإيدعووهو،لحكمةواالكتاب

وغيرههذامعمحالى)5(-نعمتهعليهموأتمدينهمولامتهلهاكملأنهاللهاخبر

يجبمايميزولممشتبفا،ملتبشابهوالعلمباددهالايمانبابتركقديكونأن

فإن.عليهيمتنعوما،عليهيجوزوما،العلىوالصفاتلحسنىاالاسماءمنلله

القلوباكتسبتهماوجبووأفضل،الهدايةساسوالدينأصلهذامعرفة

.العقولوأدركتهالنفوسوحصلته

)ف(.منسقطت"إليه"وه."..بعثهأنه"ق(:)ب،(1)

"."اللهدقيقبخطفوقهاكتب)ك(2()

أمر([.من"مغاير:دقيقبخط()كفي)3(

)خ(0فيليست"لإذنه"ومغاير.دقيقبخط)ك(فيوكتبت.بانه""ق(:)ب،(4)

."...محالوعليهم.نعمته."(:)ف)5(
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النبيينبعداللهخلقفضلو،الرسولوذلك،الكتابذلكيكونفكيف

وقولاهاعتقاداالبابهذايحكموالم

حتىشيءكلأمتهعلمقد!شم!مالنبييكونأنأيضاالمحالومن

.(1لخراءة)ا

إلابعديعنهايزيغلاكنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم":وقال

")2(.هالك

نأ)3(عليهحقاكانإلانبيمناللهبعثما"-:أيضاعنهصحفيما-وقال

لهم")4(.يعلمهماشرعنوينهاهملهميعلمهماخيرعلىامتهيدل

السماءفيجناحيهيقلبطائروماع!يواللهرسولتوفيلقدذر:أبووقال

علما)6(.منهذكرنا)5(إلا

)262(5مسلمععدالفارسيسلمانحديثفيجاءكما(1)

،(24)ماجهوابن2(،)676والترمذي(،064)7داودبوو7(،417)2حمدأاخرجه2()

عنه.اللهرضيساريةبنالعرباضحديثمن59-69(/1):لحاكموا(،4)5حبانوابن

وغيرهم.والبزارلحاكمواحبانابنوصححه."صحيح)حسن:الترمذيقال

(.ق،)بفيليست)3(

عنه.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمنطويلحديثضمن(184)4مسلمأخرجه(4)

لىإ)ف(فيالمطالعينأحدوغيرها،التخريجومصادرو)خ(النسخجميعفيهكذا)5(

8(.)5/:الفتاوىطبعةفيكذلكوهي"ذكرلنا"

من(551)2/:"الكبير"فينيوالطبرا،بنحوه2(1136،29431)أحمدأخرجه)6(

رجالنيالطبرارجال"2(.63)8/:""المجمعفيالهيثميقالذر.بيأحديث

يسم".لممنأحمدإسناد.وقي..الصحيح
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مقاما!صاللهرسولفيناقام:عنهاللهرضيالخطاببنعمر28[]قوقال

حفظ.منازلهمالناروأهل،منازلهملجنةاأهلدخلحتى،لخلقابدءفذكر

)2(.البخاريرواه.نسيهمن(1ذلك)ونسي،حفظهمنذلك

وإن-الدينفيمنفعةفيهلهمشيءكلتعليمهمومع)3(هذامعمحال

ومعبودهمربهمفي(4)وقلوبهمبالسنتهميقولونهماتعليمهميتركان-دقت

المقاصد،أشرفوعبادته،المعارفغايةمعرفتهالذي،العالمينرب

الرسالةوزبدة،النبويةالدعوةخلاصةهذابل،المطالبغايةإليهوالوصول

يكونلاأنوحكمةإيمانمنمسكةأدنىقلبهفيمنيتوهمفكيف.الالهية

؟!التمامغايةعلى!شيمالرسولمنوقعقدالبابهذابيان

وأفضلامتهخيريكونانالمحالفمن،منهذلكوقعقدكانإذاثم

عنه.ناقصينأوفيهزائدينالبابهذافيقصرواقرونها

فيهمبعثالذيالقرن؛الفاضلةالقرونتكونأنأيضاالمحالمنثم

وغير)5(عالمينغيركانوا،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم!اللهرسول

وإما،والقولالعلمعدمإماذلكضدلان؛المبينلحقباالبابهذافيقائلين

من".ونسيه"ف(:ق،)ب،(1)

حجر0لابن(-48488آ)3/:"التعليقتغليق"وانظرمعلقا،31()29رقمبعد2()

".تعليمهممعمحال"و)خ(:.وبتعليمهم"")ب(:0ك(ف،في)ق،ليست([مع")3(

".بقلوبهم"ويعتقدونه(:ك)ف،(4)

لهامش:اوفي"لعله"(:)كفي"عالمين"فوقوكتب(،)قفيليست([يلونهمالذينثم"()5

".لمينالعا:"بدله
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ممتنع.وكلاهما،الصدقخلافوقوللحقانقيضاعتقاد

؛العبادةفيونهمة،للعلموطلب،حياةأدنىقلبهفيمنفلأن؛الاولأما

أكبر)2(فيهلحقا(1)ومعرفةعنهوالسؤالالبابهذاعنالبحثيكون

منهاأشوقشيءلىإالصحيحةالنفوسولي!ست)3(.مطالبهعظمومقاصده

4(.)الوجديةبالفطرةمعلومأمروهذاالامر،هذامعرفةلىإ

-المقتضياتأقوىمنهوالذي-المقتضيهذاقياممعيتصورفكيف

هذا!)6(؟عصورهممجموعفيالسادة)5(أولئكفيمقتضاهعنهيتخلفأن

علىإكباباعظمهمو،اللهعنإعراضاشدهمو،الخلقأبلدفييقعيكادلا

أولئك؟فييقعفكيف،اللهذكرعنوالغفلةالدنياطلب

مسلميعتقدهلافهذا،قائليهأولحقاغيرفيهمعتقدينكانواكونهمماو

.القومحالعرفعاقلولا

الفتياهذهفييسطرأنيمكنأنمناكثرالبابهذافيعنهمالكلامثم

وتتبعه.طلبهمنذلكيعرفضعافها،أو

يقولهقدكما،السالفينمنأعلمالخالفونيكوننأيضايجوزولا

"همعرفةعن")ف(:(1)

"اكثر".،خ(:)ف)2(

".وصفاتهالربكيفيةمعرفةلااعتقادهينبغيمابيانأعني":زيادة(والفتاوى،)خفي)3(

".الوجودية"(:و)خ."الوجدانية":()كهامشفي(4)

".لاولئكمقتضاه"(:)ك5()

".عصرهم"ك(:،و)فخطا.""عمورهم:الاصل)6(
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ورسولهاللهعرفولابل،السلفقدريقدرلمممنالاغبياءبعض

وطريقة،أسلمالسلفطريقةأنمنبها؛المأمورالمعرفةحقيقةبهوالمؤمنين

وأحكم.أعلملخلفا

طريقةعلى)2(الخلف(1)طريقةيفضلونالذينالمبتدعةهؤلاءفإن

بألفاظالايمانمجردهيالسلفطريقةأنظنواحيثمنأتواإنماالسلف

فيهم:اللهقالالذينالاميينبمنزلة.لذلكفقهغيرمنوالحديثالقران

طريقةوان92[]ق78[]البقرة/(أمافىإلاالكتثيعلمونلاأئيونومنهم>

بأنواعحقائقهاعنالمصروفةالنصوصنيمعااستخراجهيالخلف

.اللغاتوغرائبالمجازات

وراءالاسلامنبذمضمونهاالتيالمقالةتلكأوجبالفاسدالظنفهذا

الخلف،طريقةتصويبفيوضلوا،السلفطريقةعلىكذبواوقدالظهر،

والصلاللجهلاوبين،عليهمالكذبفيالسلفبطريقةالجهلبينفجمعوا

الخلف.طريقةبتصويب

دلتصفةالامرنفسفي[)3(]للهليسأنهاعتقادهم:ذلكوسبب

منإخوانهمفيهاشركوا)4(التيالفاسدةبالشبهاتالنصوصهذهعليها

الكافرين.

)ق(.في)1(ليست

."حذوهمحذاومنالمتفلسفةمن"مغاير:بخط)ك(هامشفيبعده2()

.الاصولفيوليست(وط)خمن([لله"زيادة)3(

شاركوا"."(:ط،و)خ(،)نهامشفي(4)
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لابد-ذلكمع-وكانالامر،نفسفيالصفاتانتفاءاعتقدوافلما

المعنى،وتفويض،باللفظالإيمانبيقمترددينبقوا،معنىمنللنصوص

بنوع1()معانلىإاللفظصرفوبيق،السلفطريقةيسمونها:التيوهي

فسادمنمركباالباطلهذاوصار؛الخلفطريقةيسمونها:التيوهي،تكلف

ظنوهاعقليةأمورعلى!يهاعتمدوا)2(إنماالنفيفان،بالسمعوالكفرالعقل

مواضعه.عن)3(الكلمفيهحرفواوالسمع،شبهاتوهيبينات

كانتالكفريتين،الكاذبتينالمقدمتينهاتينعلىأمرهم)4(انبنىفلما

كانواأنهمواعتقاد،واستبلاههم)5(الأولينالسابقيناستجهالالنتيجة

بالله،العلمحقائقفييتبحروالم،العامةمنالصالحينبمنزلة،أميينقوما)6(

!مبحازواالفضلاءالخلفوان،الالهيالعلم)7(لدقيقشفطنواولم

كله.هذافيالسبق

غايةفيبل،لجهالةاغايةفيوجدهالانسانتدبرهإذاالقولوهذا)8(

لىإلخلفباوالاشارةلاسيما-المتأخرونهؤلاءيكونكيف.الضلالة

"هأخرى"المطبوعةفيوزاد"نيمعا"(:ق،ب)أ،(1)

."اعتقدوا":لأصلا(2)

".فيهالكلامحرفوا"(:)خ)3(

."ابتنى":()كه""انتهى(:ق،)ب(4)

)ف،خ(.فيليست"الأولين")5(

)ك(.فيليست)6(

".لدقائق"(:ط)خ،)7(

هذا".ثم"(:)ط،هذا"فإن"(:)خ)8(
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عنوغلط،اضطرابهمالدينبابفيكثر)1(الذين-المتكلمينمنضرب

منإليهانتهىبماإقدامهم)2(نهاياتعلىالواقفخبرو،حجابهماللهمعرفة

:يقولحيثمرامهم)3(

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقد)4(لعمري

)5(نادمسنقارعااوذقنعلىحائركفواضعاإلاارفلم

منصنفوهفيمالهمنشئينأوبهمتمثلينقالوهبماأنفسهمعلىقرواو

رؤسائهم:بعضكقول)6(،كتبهم

ضلالالعالمينسعيكثروعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحاصلنفوسنا)7(منوحشةفيرواحناو

وقالوا)9(قيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنافي)8(نستفدولم

.كبر"":الاصل(1)

."نهاية":(ط،ك،)ف(2)

."مرهما":(ط،)خ)3(

.قد"":لاصلا(4)

3(،)ص"الإقدامنهاية"في]لاخيرذكرهما،للشهرستانيوقيلسينا،لابنتنسب)5(

274(./2161،4/)"الاعيانوفيات"وانظر

ط(.و)خ،النسخبقيةمن"كتبهممن")6(

دنيانا".غاية")خ(:فيوبعده.جسومنا""(:ط،و)خالنسخبقية)7(

."55هفينالناوما"(:و)خ."من"(:)ك)8(

-224/):الاطباء"طبقات"فيانظرها،للرازيوالابيات."وقال":،خ(ف،ق،)ب(9)

2(.4/05):"الاعيانوقياتو"(،43
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تشفيرأيتها)2(فما،الفلسفيةوالمناهج)1(،الكلاميةالطرقتأملتلقد

:الإثباتفياقرا؛القرآنطريقةالطرقاقربورأيتغليلا،ترويولاعليلا

[5:]طه(آشتوىألعرشعلى>الرحمق[01]فاطر:(ألطيبلدلقحعدلية!

به->ولاعيطون[11:]الشورى(ءشف>لتسكمث!-:النفيفيوأقرأ

معرفتي.مثلعرفتجربتيمثلجربومن:قال1[.01:]طه<كا

أهلوتركت)4(،الخضمالبحرخضتلقد)3(:منهمالاخرويقول

لمإنوالان،عنهني)5(نهوالذي03[]قفيوخضت،وعلومهمالاسلام

أميهعقيدةعلىأموتأنذا)7(وها،لفلانفالويل)6(برحمتهربييتداركني

.الكلام)8(أصحابالموتعندشكاالناسأكثر:منهمالاخرويقول

لمالامر،عليهمحققإذاللسلفالمخالفون)9(المتكلمونهؤلاءثم

"!الكلابية":لىإ)ف(فيتحرفت(1)

هالائباتعلىالنفياياتقدم.ـثمأجدها"فلم"(:)خ2()

.(471/)18:السير""انظر،الجوينيلحرميناإمامهو)3(

مغاير.دقيقبخط)ك(فيوكتبت)ف(.منسقطت)4(

نهوا"."(:)خ)5(

."حمتهر055يداركني":(ف)(6)

)ب،ف،ك(.فيليست"ذا")7(

المنطق"نقض"انطر،ليللغزاالاسلامشيخنسبهاالمقولةوهذه(.)بمنسقطت)8(

2(.5)ص

(.)فمنسقطت)9(
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منيقعواولمخبر،بهالمعرفةوخالص،باللهالعلمحقيقةمنعندهميوجد

أثر.ولاعينعلىذلك

المسبوقون،المنقوصون،المحجوبونهؤلاءيكونكيف=

وصفاته،وأسمائهباللهأعلمالمتهؤكون)2(،لحيارىا(،1)المفضولون

والأنصارالمهاجرينمنالاولينالسابقينمن،واياتهذاتهبابفيوأحكم

علاموالرسلوخلفاءالانبياءورثةمن)3(،بماحساناتبعوهموالذين

نطقوبهمقاموا،وبه،الكتابقامبهمالذين،الدجىومصابيحالهدى

علىبهبرزوامالحكمةواالعلممناللهوهبهمالذيننطقوا،وبه،الكتاب

منواحاطوالهم،كتابلاالذينالامملممائرعنفصلاالأنبياء،اتباعلممائر

إليهاغيرهمحكمةجمعتلوبمالحقائقاوبواطنالمعارفحقائق

؟!المقابلةيطلبمنلاستحيى

العلمسيمالا،لحكمةواالعلمفيانقصالامةقرونخيريكونكيفثم

؟!إليهمبالنسبةالأصاغرهؤلاءمنواياتهأسمائهحكاموبالله

(4)وورثة،واليونانلهنداتباعو،المتفلسفةأفراخيكونكيفأم

ليست"المفضولونو"،المفصلون".المسبوقون00"(:)ف،.".المحجبونهؤلاء")ق(:(1)

)خ(.في

".المهتوكون"ق(:،)ب"،المهوكون":الاصل2()

)خ(.فيليست""من)3(

".ورثة"ك(:،)ف(4)
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لهمشكاو،والصابئين(1)والنصارىاليهودوضلال،والمشركينالمجوس

.!؟والايمانالقرانهلوالانبياءورثةمنباللهأعلم،شباههمو

علم)2(المقدمةهذهعندهاستقرتمنلأنالمقدمةهذهقدمتوإنما

إنماوالتهوك)3(الصلالنوعلم،وغيرهالبابهذافيهوأينالهدىطريق

واعراضهم،ظهورهموراءاللهكتاببنبذهمالمتأخرينمنكثيرعلىلىاستو

طريقعنالبحثوتركهم،والهدىالبيناتمن!ممحمدابهاللهبعثعما

علىبإقرارهاللهيعرفلمممناللهمعرفةعلموالتماسهموالتابعمن،السابقين

واحداغرضيوليس.كثيرةوبدلالات،ذلكعلىالامة4()وبشهادة،نفسه

هؤلاء)5(.ونوعهؤلاءنوعأصفوانمامعئناً

لمج!اللهرسولوسنةاخره،إلىأولهمناللهكتابفهذا،كذلككانوإذا

)6(الأئمةسائركلامثم،والتابعينالصحابةكلامعامةثماخرها،لىإأولهامن

كلفوقوهو)7(،الأعلىالعليهواللهأنفيظاهروإمانصإماهوبمامملوء

قوله:مثلالسماء،فوقنهو،العرشفوقنهوشيء،كلعلىعالوهوشيء،

)ف(.من)1(سقطت

)ف(.منسقطت".المقدمة.0لان"2()

والهتوك".")ف(:)3(

"."وشهادة(:ق،)ف4()

فينظر"هيسير"والعاقل:زيادة)خ(فيوبعدهق،خ(،)بفيليستهؤلاء"ونوع")5(

.(الامة"ق(:،)ب)6(

)خ(.فيليست"الاعلىالعلي"هو)7(
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متوفيثهـرإني01[،]فاطر:-<يرفعهالصحلحوالعملالطتبالكلويضحعد!ضاليه

هـفاذاالارضبكميخسفأنالسمافيمنمنخم>ه55[،:عمران]ا!<لىورافعك

بل>[،-6117:لملك]ا<حاصباعليكغلرسلأنلسماءافيمنأمنتمأئم(!1)تمور

]المعارج:(إلثهوالروجالملمة>تعرج:158[،عمران]اسلية(اللهرفعه

5[،]السجدة:(لتهئيجثؤالارض!الىالسمآمفلدبرالاقر>31[،4[.]ق:

مواضعستةفي(تعرشآ!آستوئ>ثم،[05:]النحل(لؤهفمنربهميخافون>

أتلغلعلىصزحالىابن>ياهمن5[]طه:()2(آشتوىاثعرشعلى>آلرحمن

لاظنهوإنيموسىإلي+إلة)3(فاطعالسمؤتسبب!الأسنب

من>مترل42ٌ[،:]فصلت<حميدحكيممن>تفزللي36-37[،]غافر:نحذب!)4((

بكلفة.إلايحمىيكادلامماذلكامثاللىإ[.41:]الانعام(زئك

قصةمثلإ5(،بكلفةإلايحمىيكادلاماالصحاجالاحاديثوفي

إليه،وصعودهااللهعندمنالملائكةونزولربه)6(،لىإع!يمالرسولمعراج

،خ(.ك،ف،)وهمنسقطتتمور"هيفإذا"(1)

ق(.،)بمنسقطتوالاية"مواضعستةفي":قوله2()

قراءةالنصبوقراءة)معا(،:فوقهاوكتب،بالضبطين)فاطلع(:الاصلفيضبطها)3(

همهرانلابن327()ص:"المبسوطانظر".بالضمقونالباوقرا،عاصمعنحفص

"هموسىإله".قولهلىإق(،)بفيالاية(4)

.بكلفة"..الاحاديث"وفيو.."!.بهحمىلامالحسانواالصحاح"ط(:،،خك،)ف5()

)ب(5منسقط

0(1)63ومسلم34(،)6البخاريأخرجهاالقصة)6(
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باتواالذينفتعرج"والنهار:1()بالليلفيكميتعاقبونالذينالملائكةفيوقوله

")2(....بهمأعلموهوفيسألهم،ربهملىافيكم

منأمينوأنانيتامنوألا":الخوارجحديث4(في)")3(الصحيح"وفي

ومساء((.صباخاالسماءخبريأتينيالسماءفي

السماءفيالذي5()الله"ربنا:وغيرهداودأبورواهالذيالرقيةحديثوفي

اجعلالسماء،فيرحمتككماوالأرضالسماءفيأمرك،اسمكتقدس

رحمةأنزل،الطيبينربأنتوخطايانا،حوبنالنااغفر،الأرضفيرحمتك

اشتكى"اذا!ي!:قال)7(.)6("الوجعهذاعلىشفائكمنوشفاءرحمتكمن

.وذكره"...السماءفيالذياللهربنا:فليقللهأخاشتكىأومنكمأحد

يعلموهو،عرشهفوقوالله،ذلكقوق"والعرش:الاوعالحديثوفي

".الليلفي":الاصل(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن632()ومسلم32(،)23البخاريأخرجه2()

اللهرضيالخدريسعيدبياحديثمن(4601)ومسلم(،1435)البخاريأخرجه)3(

عنه.

(.ط،)خمنوالمثبتمن"":الكتابنسخ(4)

الاتي.اللفظفيوكذاط(.،و)خالنسخبقيةمن)5(

لحديث.امصادرفيواردةوهي.فيبرأ""(:)قفيالاسطربينكتب)6(

-1343/):لحاكموا(،0801)9"الكبرى"فيوالنسائي)2938(،داودابوأخرجه)7(

محمد،بنزيادعلىومداره،عنهاللهرضيالدرداءابيحديثمنوغيرهم34(4

.(913)3/:"الفتاوى"فيالاسلامشيخوحسعه.بهتفردوقد،لحديثامنكروهو
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.(1وغيرهما)داودوابوحمدأرواه"عليهأنتمما

السماء،في:قالت؟"الله"ايق:للجارية)2(الصحيحلحديثافيوقوله

".مؤمنةفانها"أعتقها:قال.اللهرسولانت:قالتأنا؟("."من:قال

كتابفيكتبالخلقخلقلماالله"إن:الصحيحالحديثفيوقوله

")3(.غضبيسبقترحمتيإن:العرشفوقعندهموضوعفهو

اللهفيهاالتيالسماءإلىبه)4(تعرج"حتى:الروحقبضحديثفيوقوله

".ورعز

عليه:واقرهللنبيانشدهالذيرواحةبناللهعبدوقول

)1(

)2(

)3(

)4(

(1)39ماجهوابن332(،)والترمذي(،4)723داودوأبو(،0771)حمدأاخرجه

انظرضعيفوالحديث.عنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسحديثمنوغيرهم

الحمويةنسخبعضرفي-الاسلامشيخقاللكن2(.339/)المسند:حاشية

داودبيكأالسننأهلرواهقدأنهمعلحديثا"وهذا(:الصميعيط-22-2223)ص

لاأحدهمافيفالقدح،مشهورينطريقينمنمرويفهو،وغيرهموالترمذيماجهوابن

الذي334(/1)"التوحيد"كتابفيخزيمةابنالائمةإمامرواهوقدالاخر،فييقدج

وانظراهـ.ع!د"النبيلىإموصولاالعدلعنالعدلنقلهبماإلافيهيحتجلاأنهفيهاشترط

فقط.داود"أبورواه"(:)خوفي.القيملابن2(21-4/58163):"السننتهذيب"

من)537("مسلم"صحيحفيلحديثواهالنسخبقيةمن"الصحيحلحديثافي"

السلمي.الحكمبنمعاويةحديث

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن275(1)ومسلم،بنحوه74(22)البخاريأخرجه

(.)خمنسقطقبلهوالذيلحديثاوهذا

إلى".يعرج"ك(:)ف،
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(1الكافرينا)مثوىالناروانحقاللهوعدبانشهدت

العالمينا)2(ربالعردشوفوقطافالماءفوقالعردشوان

شعرهمنوغيرههو!للنبى)3(انشدهالذيالصلتابيبنأميةوقول

".قلبهوكفر،شعره"امن:وقالفاستحسنه

كبيراالستماءامسىفىربنافهوللمجدأهلاللهمجدوا

سريراالسماءفوقوسوى(4!اس)الفسبقالذيالاعلىبالبناء

(صورا)الملائكدونهترىصعيقاهـبصرينالهماشرجعا

منيستحيكريمحييالله"إن:"السمنن"فيالذيلحديثافيوقوله

صفرا")6(.همايردأنإليهيديهرفعإذاعبده

")7(.ربياربياالسماءإلىيديه"يمد:وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الاطلاقبالفوالقافية،"لمينالعا-الكافرين"(:)فعداالنسخفي

الاصابة(2-بهامش2-6979)2/:"الاستيعاب"فيالبرعبدابنوالشعرالقصةذكر

.(211)28/:""تاريخهفيعساكرابنخرجهاو.صحاحوجوهمنرويتإنها:وقال

أنشد"."(:)ك

".الخلق"(:)خ

.(14)ص:"الصلتأبيبنأميةديوان"

حبانوابن386(،5)ماجهوابن30(55)6والترمذي(،41)88داودأبواخرجه

قال.عنهاللهرضيالفارسيسلمانحديثمنوغيرهم(.1/794):لحاكموا)876(،

علىصحيحإسنادهذا":وقاللحاكموا،حبانابنوصححه،"غريبحسن":الترمذي

."الشيخينشرط

عنه.اللهرضيهريوةبيأحديثمن(5101)مسلماخرجهحديثمن

125



اللفظيةالتواتراتابلغمنهومما،اللهإلايحصيهلامماذلكامثاللىإ

الرسولان،الضروريةالعلومابلغمن(1يقينيا)علماتورثالتيوالمعنوية

نهو،العرشعلىسبحانهاللهان:المدعوينأمتهلىإالقىاللهعنالمبلغ

فيوعجمهمعربهم:الأممجميعذلكعلىفطر)2(كماالسماء،فوق32[]ق

فطرته.عنالشياطيناختالته)3(منإلا،والاسلاملجاهليةا

ثمألوفا.و)4(مئينلبلغجمعلوماالاقوالمنذلكفيالسلفعنثم

الامة،سلفمناحدعنولاع!يم،اللهرسولسنةفيولا،اللهكتابفيليس

ادركواالذينالائمةعنولا،بإحسانلهمالتابعينمنولا،الصحابةمنلا)5(

ظاهرا،ولانصالاذلكيخالفواحد)6(حرف!=والاختلافالاهواءزمن

ولا،العرشعلىليسإنهولاالسماء،فيليساللهإن:قطمنهماحديقلولم

نه)8(ولاسواء،إليهبالنسبةالامكنةجميعانولا)7(،مكانكلفيبذاتهإنه

)1()ف(:"يقينا".

".الله)2()ف،ك،خ،ط(:"فطر

"خلقت)2865(:مسلمأخرجهالذيلحديثالىإيشير.اجتالته""ط(:ك،خ،)ف،)3(

لخاءباوروي،لجيمبا"فاجتالتهم":وقوله.."..الشياطينفاجتالتهمحنفاءعبادي

.(1/791)7:"النوويشرج"انظرهوأذهبتهمازالتهمأي،المعجمة

أو"."(:ط،،خق،)ف(4)

"ولا".(:)ف(5)

واحذا".حرفا"(:ك،)ف)6(

)خ(.فيليست"مكانكلفيبذاتهإنهولا")7(

لا".وأنه"(:ك،)ف)8(
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إليهتجوزلانهولا،منفصلولامتصلولا،خارجهولاالعالمداخللا

1(.)الحسيةالاشارة

قال)3(!يوالنبياناللهعبدبنجابرعن")2(الصحيح"فيئبتقدبل

جم!اللهرسولحضرهمجمعأعظمفيعرفاتيومالعظيمةخظبتهخطبلما

السماءلىإإصبعهفيرفع،نعم:فيقولون".بلغتهل"ألا:يقولجعل

كثير.ذلكوأمثال،مرةغيراشهد"اللهم":ويقولإليهم4(وينكتها)

بالكتابالثابتةللصفاتالنافونالسالبونهؤلاءيقولهمالحقاكانفان

نصاإماوالسنةالكتابمنيفهممادونونحوها،العباراتهذه)5(منوالسنة

خيرعلىثم!ي!،رسولهعلىثم،لىتعااللهعلىيجوزفكيفظاهرا،وإما

ثم!لحقاخلاففيظاهرأونصهو)6(بمادائمايتكلمونأنهم=الامة

ولانصالاعليهيدلونولا،قطبهيبوحونلااعتقادهيجبالذيالحق

والفلاسفة،اليهود)7(وفراخ،والرومالفرسأنباطتجيءحتىظاهرا،

ونحوها"ه"للأصابع:هامشهامنو)ك((ط)خ،فيبعده(1)

عنه.اللهرضيجابرحديثمن(21)18"مسلمصحيح"2()

فقط.الاصلمن)3(

وشكبها"."(:ك،ف،)ب(4)

ممالحقا"و)ب(:هذه"السنةوالكتابفيفيماالثابتة005يقولهما"كان)ق(:فيالعبارة)5(

".هذهوالسنةالكتابفيالثابتة000يقوله

0اما""(:)كفيزاد6()

".والنصارى"زيادةدقيقبخط()كهامشقيو.اليهود"وفروخ"(:ط،،خف،ق،)ب)7(
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فاضلكلأومكلفكلعلىيجبالتي،الصحيحةالعقيدةللأمة)1(يبينون

يعتقدها!أن

الواجب،الاعتقادوهو)2(،المتكلمونهؤلاءيقولهمالحقاكانلئن

بمقتضىيدفعواوأن،عقولهممجردعلىمعر!تهفيأحيلواذلكمع)3(وهم

الناسترككانلقدظاهرا=ونصاوالسنةالكتابعليهدلماعقولهمقياس

الكتابوجودكانبلالتقدير!هذاعلىوأنفعلهمأهدىسنةولاكتاببلا

الدين!أصلفيمحضاضرراوالسنة

لاالعبادمعشرياإنكم-:هؤلاءيقولهماعلى-الامرحقيقةفان)4(

ولاصالكتابمنلاوإثباتا،نفياالصفاتمنيستحقهومااللهمعرفةتطلبوا

لهمستحقاوجدتموهفماأشمانظرواولكن،الامةسلفطريقمنولاالسنة

وما،يكنلمأووالسنةالكتابفيموجوداكانسواء،بهفصفوهالصفاتمن

به.تصفوهفلاضولكمفيلهمستحقاتجدوهلم

ومنهم.فانفوهعقولكمتثبتهلمما:يقولونأكثرهم؛فريقانههناهمثم

مختلفونفيهأنتمالذي-عقولكمقياسنفاهومافيه،توقفوابل:يقولمن

-الارضوجهعلىاختلافجميعمن33[]قأكثراختلافاومضطربون

)1()خ(:"يثبتون".

نسخة.:فوقهاوكتب،دقيقبخط()كهامشفيوهي.""المتكلمون:زيادة)خ(في2()

في"."ق(:،)ب)3(

5".05كان"فإن)خ(:(4)
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كانومابه)1(!تعبدتكمالذيلحقافانهفارجعوا،التنازععندواليه،فانفوه

تدركهلممايثبتأوهذا،قياسكميخالفمما)2(والسنةالكتابفيمذكورا

لتاخذوالا،بتنزيلهامتحنتكم)3(نيأفاعلموا-أكثرهمطريقةعلى-عقولكم

،الالفاظووحشي،اللغةشواذعلىيجهتخرفيلتجتهدوالكن،منهالهدى

دلالتهنفيمع،اللهلىإعلمهمفوضينعنهتسكتواأن)4(أو،الكلاموغرائب

المتكلمين.هؤلاءرأيعلىالامرحقيقةهذا!الصفاتمنشيءعلى

لجماعتهملازموهو،منهمطائفةبمعناهصرجرأيتهقدالكلاموهذا

عنه.محيدلالزوما

معزولالرسولنو،اللهمعرفةفيبهيهتدىلااللهكتابأن:ومضمونه

مايردونلاالتنازععندالناسنو،أرسلهمنبصفاتوالإخبارالتعليمعن

لىوإ،لجاهليةافيعليهكانوامامثللىإبل،والرسولاللهلىإفيهتنازعوا

وهم،والفلاسفةكالبراهمةبالانبياءيؤمنلامنإليهيتحاكممامثل

الامريزيدلاالرد)5(هذاكانوإن،الصابئينوبعضوالمجوسالمشركون

يتحاكمواأنيريدونطواغيتفريقلكلإذ؛بهالخلافيرتفعولاشدةإلا

".بهربكم"يعبد)خ(:(1)

)ك(.فيليست2()

أمتحنكم"."(:ط،)خ)3(

أن"."وك،خ(:،ق،)ب(4)

والسنة.الكتابغيرلىإ:أي)5(
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.(1بهم)يكفرواأنامرواوقد،إليهم

الذيىإلىتر>ألم:سبحانهبقولهالمتكلفينهؤلاءحالأشبهوما

إلىشحاكمواأنيريدونمبلكمنأنزلومالتكنزلبماءامنوأثهخلزعمون

بعيداضنلأيض!همأنالشتطنويرلد-2(به)يكفرواأنأعرو(وقدالظغوت

المنعقينرأيفالرسولليواللهائزلماإلىتعالؤالهمقيلواذا!

3رِرِ
لمامصيبهأصبتهمذافكف!صدو؟اعنثيصدون

]العساء:<وتؤفيعاإخسنالاأردئآإقباللهيحلقونجاءوكثمأيذيهخقدمت

والدعاء-الرسوللىوإالكتابمناللهأنزلمالىإدعواإذاهؤلاءفان

قصدناإنايقولود:وهمذلكعناعرضوا-سنتهلىإالدعاءهووفاتهبعدإليه

الدلائلبينوالتوفيقسلكناها،التيالطريقبهذهوعملاعلماالاحسان

والنقلية.العقلية

عنأكثرهاتقلدواإنمادلائليسمونهاالتيالشبهاتهذهعامةثم

أمرواالذينورثتهمبعضأو،والصابئينالمشركينطواغيتمن)3(طاغوت

)5(:قلوبهم)4(لتشابهكقولهمقالعمنأو،وفلانفلانمثل،بهميكفرواأن

بها".")ق(:قيفوقهاكتب(1)

)ف(5منسقطهنالىإ."..أشبهومابهم":قولهمن2()

."طواغيت":(ق،)ب)3(

".تشابهفي":لمطبوعةا(4)

".ونحوهكارسطوواليونانلهندافلاسفة:يعني")خ(:فيبعده(5)
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يجدوالاثختدهمشجرفيمايحكموكحئىلايؤمنوتوربكفلا>

مهصآلاس>؟ق65[،]النساء:<لتمتليماويسلمواقفحئتمماحرجاانقسهغفي

ليحكمبالحقالكنفمعهموأنزلومنذرينمبشرلىاقبتنأللهفبعثوحدص

ماجاءئهمبعدمنأولويناإلافيهاختلفومافيةاختلفوأفيماافاِسبين

(1<)باذنه-الحقمنفيهاختلفوالماءامنواالذلىأدلهفهدىبئنهضبغياافيمت

2[.13:]البقرة

شفاءولابياناولا،للناسهدىالكتابيكونلاأن:المقالةهذهولازم

نابالاضطرار34[ق1نعلمنالا؛التنازععندمرداولانوراولاالصدور،فيلما

الكتابعليهيدللم=اعتقادهيجبالذيالحقانهالمتكلفونهؤلاءيقولهما

منهذايستنتجانمنهمالمتحذق)2(غايةوإنماظاهرا،ولانصالاالسنةولا

لهوتعلو>هل[،4:]الاخلاص(خرئه-!فوايكنولم>:لىتعاقوله

65[.:مريم1<سمئا

فوقليساللهأنعلىلخلقادلمنأنعاقلكليعلموبالاضظرار

بعدلقد<سمياله-تعلو>هل:بقولهذلكونحو،السمواتقوقولاالعرلش،

مبين.عربيبلسانيخاطبهملم،مدلسوإماملعرإماوهو،النجعة

أصلفيلهمخيرارسالةبلاالناستركيكونأن:المقالةهذهولازم

عمىزادتهمالرسالةوإنماواحد،وبعدهاالرسالةقبلمردهملان؛دينهم

)ف(.فيالايةأكمل(1)

ويتكلفه.لحذقبايتظاهرالذي:.ـوالمتحذق""المتحذلق(:ط،،خك،)ف2()
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!(1وضلالا)

سلفمنأحدولاالدهر،منيوماالرسوليقللمكيف!اللهسبحانيا

الذياعتقدوالكن،عليهدلتماتعتقدوالاوالاحاديثالاياتهذه:الامة

فلاظاهرهخالفهوما.لحقافانهوكذاكذاواعتقدوا)2(،مقاييسكمتقتضيه

لاوما،فاعتقدوهعقولكمقيالصوافقفمافيها،وانظرواظاهرهتعتقدوا

وانفوه)3(!فيهفتوقفوا

علمفقد)4(،فرقةوسبعينثلاثاستفترقامتهباناخبرقدع!يوالرسولثم

كتابتضلوا:لنبهتمسكتمانمافيكمتارك"اني:قالثم،سيكونما

")5(.الله

أنامامثلعلىكانمن"هو)6(:الناجيةالفرقةصفةفيقالانهعنهوروي

."وضلالة":(ط،)خ(1)

."اعتقدوااو":(ط،خ،ك،ف،)ق(2)

."انفوهأو":(ط،ق،ب)3()

.هريرةبياحديثأقواها،عنهماللهرضيالصحابةمنجماعةعنجاءالافتراقحديث(4)

ماجهوابن2(،046)والترمذي(،54)69داودوأبو332(،2/)حمدأاخرجه

".صحيححسن":الترمذيقال(.1/281):لحاكموا6731(،)حبانوابن993(،1)

":"الفتاوىفيالمصنفوصححه،مسلمشرطعلىلحاكموا،حبانابنوصححه

/3(5.)34

الطويل.جابرحديثمن(21)18مسلمأخرجه()5

هي"":الاصل6()
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2(.)("1)بيوأصحااليومعليه

او)3(،القرانبمفهومأو،القرانبدلالةاو،بالقرانتمسكمن:قالفهلا

مقاييسلىإرجوعكمالهدىوإنماضال،فهوالاعتقادبابفيالقرانبطاهر

الثلائة!القرونبعدمنكمالمتكلمونيحدثهوما،عقولكم

هذهأصلثم.التابعينعصرأواخرفيالمقالةهذهأصلنبغ)4(كانوان

اليهودتلامذةمن)5(مأخوذهوإنما-للصفاتالتعطيلمقالة-المقالة

الصابئين.وضلال،والمشركين

هوالاسعلام)7(:فيالمقالةهذهقالأنهعنهحفظمنأول)6(فان

فنسبتظهرهاو،صفوانبنالجهمعنهوأخذها)8(،درهمبنالجعد

إليه.الجهمية)9(مقالته

منبانخذهاو،سمعانبنأبانعنمقالتهأخذالجعدإن:قيلوقد

".وأصحابي"عليهق(:،)ب(1)

.المتقدمالافتراقحديثمنجزءاللفظهذا2()

(.)خمنسقطأو"..."بالقران)3(

0"نبع":()ف:،"تبع":الاصل(4)

."عن":(ط،،خك،)ف(5)

.""فاول:(ك،)ف(6)

لى،استوبمعنىاستوىوانما،حقيقةالعرشعلىليساللهأن:"أعني(:)خفيبعده)7(

."..الجعد.منالمقالةهذهظهرتماأولذلك،ونحو

."فاخذها":(ك،)ف."واخذ":(ق،ب)8()

."لهمقا":(ط،خ،ك،ق،ب)(9)
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اليهوديأعصمبنلبيدمنطالوتوأخذها،أعصمبنلبيدأختابنطالوت

النبي!ب!".سحرالذيالساحر،

فيالبسطتحتمللاوالفتوى":قالأنإلىالكلاماللهرحمهالشيخأطالثم

وكلامفينظر،يسيروالعاقلالامور،مبادئإلىإشارةاشيروإنما،البابهذا

قليلاإلاهنانذكرأنيمكنلا،كثيرةكتبفيموجودالبابهذافيالسلف

".منه

والتاويل-التعطيل(1)مقالة-المقالةهذهأصلكانوإذا":قالأنإلى

مؤمن،نفستطيبفكيفواليهود،والصابئينالمشركينتلامذةعن2(مأخوذا)

والضالين،عليهمالمغضوبهؤلاء)3(سبيل35[]قيأخذأن،عاقلنفسبل

والشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهماللهأنعمالذينسبيلويدع

."!؟والصالحين

بهوصفبمااللهيوصفأن:البابهذاجميعفيالشاملالقول"ثم:قال

يتجاوز)5(لا،الاولونالسابقونبهوصفهبما4(و)،رسولهبهوصفهاونفسه

6(.)والحديثالقرآن

)ف(.من)1(سقطت

."خوذما":(ك،ق،ب)(2)

.(ف)منسقطت(3)

."وا":(ك)(4)

."نوزويتجالا":(ف)(5)

يوصفلا:عنهاللهرضياحمدالإمامأقال:اللحقعلامةوعليهدقيقبخط)ك(فيبعده)6(
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بهوصفهوبمانفسهبهوصفبمااللهيصفونأنهم:السلفومذهب

".تمثيلولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسوله

الصفاتإثباتفيجامعةصولاونافعةجملااللهرحمهالشيخذكرثم

العلوإثباتفيوأئمتهاالأمةسلفعنالنقولمنوذكر،الجهميةعلىوالرد

.ذكرهعنالموضعهذايضيقماوغيره

كلامه:اخرفيقالثم

ستةواحاديثهاالصفاتاياتفيالممكنةالاقسامنالامر:"وجماع

علىتجرى)1(:يقولونقسمان؛القبلةأهلمنطائفةعليهقسمكل،اقسام

!كلن.وووانظاهرها،خلافعلىهي:يقولونوقسمانظاهرها،

:فقسمان2()الأولونأما

صفاتجنسمنظاهرهاويجعلظاهرها،علىيجريهامنأحدهما:

توجهوإليهم،السلفأنكرهباطلومذهبهم،المشبهةهمفهؤلاء.المخلوقين

لحق.باالرد

يجريكما،لىتعااللهبجلالاللائقظاهرهاعلىيجريهامن:والثاني

وهي."لحديثواالقرانيتجاوزلااللهرسولبهوصفهاونفسهبهوصفبماإلاالله

اختصارا.تركهاالمصنفأنوالظاهر(.ط،)خفيموجودة

".يقولان"(:ط،)خوفي،الاصولفيكذا(1)

."لانلاوا":()ف(2)
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علىذلكونحو،والذاتوالموحود،والالهالرب،القدا(1) ء.ويرولعليمسم

حقفيالصفاتهذهظواهرفإن.لىتعااللهبجلالاللائقظاهرها

به)2(.فائمعرضوامامحدثجوهرإماالمخلوقين

ونحو،والغضبوالرضاوالرحمةوالمشيئةوالكلاموالقدرةفالعلم

.أجسام:حقهفيوالعينواليدوالوجه.عراضالعبد:حقفيذلك

وكلاما،وقدرةعلمالهبانالاثباتاهلعامةعندموصوفااللهكانفاذا

المخلوقي!،صفاتعلىيجوزماعليهايجوزعراضاتكنلموإن،ومشيئة

صفاتعلىيجوزماعليهايجوزأجساماليستويداهاللهوجهيكونأنجاز

السلف،عنوغيرهالخطابيحكاهالذيالمذهبهووهذا)3(.المخلوقين

)4(.يخالفهلاالباقينوكلام،جمهورهمكلاميدلوعليه

منحقيقةثابتةاللهذاتأنفكما،كالذاتالصفاتفإن،واضحأمروهو

غيرمنحقيقةئابتة]فصفاته،)5(المخلوفينصفاتجنسمنتكونأنغير

[)6(.المخلوقينصفاتجنسمنتكونأن

."سماظاهر"!(ط،)خ(1)

."عرضواماجوهرامالمخلوقا"حق)خ(:2()

(.)خمنسقط"المخلوقين...جاز")3(

)ف(.منسقطت"يخالفه...وكلام"(4)

".المخلوقات"جنسط(:،خ،ك،)ف5()

وفيط(.،خ،ك)ف،فيوئابتنظر،انتقالوهوق(،و)ب،الاصلمنساقطبينهماما)6(

ه"لمخلوقات"االاخيرتين

136



.(1)المعهودينواليدالعلمجنسمنإلاويداعلماأعقللا:قالفمن

ومن!؟المخلوقينذواتجنسغيرمنذاتاتعقلفكيف:لهقيل

يفهملمفمن،حقيقتهوتلائمذاتهتناسبموصوفكلصفاتأنالمعلوم

فيضلفقد،المخلوقينايسبماإلاشيءكمثلهليسالذيالربصفاتمن

ودينه.عقله

كيفأو؟استوىكيف:الجهميلكقالإذا:بعضهمقالماحسنوما

ذلك.ونحو؟يداهوكيفالدنيا؟سماءلى!ينزل

نفسه؟فيهوكيف:لهفقل

للبمثر.معلومغيرالباريوكنههو،إلا36[]قهومايعلملا:قالفاذا

فكيف،الموصوفبكيفيةللعلم)2(مستلزمالصفةبكيفيةفالعلم:لهفقل

الذاتتعلموانما؟كيفيتهتعلملم)4(لموصوفصفةكيفية)3(يعلمانيمكن

لك.ينبغيالذيالوجهعلى،لجملةاحيثمنوالصفات

أنهمحنهمااللهرضيعباسابنعنثبتقدلجنةافيالمخلوقاتهذهبل

أنه:لىتعااللهأخبروقدالأسماء")5(.الاالجنةفيمماالدنيافي"ليس:قال

."تينلمعهودا":لاصلا(1)

".بكيفيةمسبوقالصفة"و)خ(:!."يستلزم:الأصل2()

تعلم"."(:)ك)3(

".تعلم"أن(:و)ك(.)بمنسقطت"لموصوف..."فكيف(4)

82(./1):المنثور""الدرفىكماوغيره(1/614)جرير:ابنأخرجه)5(
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"يقول:لمجم!مالنبيوقال[.17:لسجدة]<اعيهزدرؤمنلهمأخفىمانفسىتعلمفلا>

ولاسمعتأذنولارأتعينلامالحينالصالعباديأعددت:لىتعاالله

بشر")1(.قلبعلىخطر

الظنفما،-كذلكاللهخلقمنخلقوهو-لجنةانعيمكان)2(فاذا

؟!وتعالىسبحانهبالخالق

فيها،الناساضطرابالعاقلعلمقد،آدمبنيفيالتيالروجوهذه

فيالكلامعنبهاالعاقليعتبرأفلاكيفيتها،)3(بيانعنالنصوصوإمساك

لىإوتعرجمنهتخرجنهاو،البدنفيالروجأننقطعأنامع؟تعالىاللهكيفية

لا.الصحيحةالنصوصبذلكنطقتكما،النزعوقتمنهتسلنهاوالسماء،

الصعودعنهانفواحيث،وافقهمومنالمتفلسفةغلوتجريدهافيلي)4(نغا

منراوهاحيثفيهاوتخبطوا،عنهوالانفصالبالبدنوالاتصال،والنزول

الصفاتهذهتكونأنينفيلاللبدنمماثلتهافعدم.وصفاتهالبدنجنسغير

قدفيكونوا،النصوصيوافقبماكلامهميفسرواأنإلابحسبها،لها)5(ثابتة

؟!)6(بذلكلهمنىو،اللفظفيأخطأوا

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن282(4)ومسلم(،)9477البخاريأخرجه(1)

"هذا".)ف(:فيبعده2()

على".")ف(:في"بيانعن")3(

".يقال"لا)خ(:)4(

ق(.،)بفيليست)5(

نسخولا)خ(ولاالعقودنسخفيليساسطرأربعةفينص(الفتاوى)ط-فيبعده)6(
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فيلهاليس:يقولونالذين1()أعني-ظاهرهاينفياناللذانالقسمانوأما

إماصفاتهبلئبوتية،لهصفةلااللهنو،قطتعالىللهصفةهومدلولالباطن

السبعةوهي،الصفاتبعضيثبتونأومنهما.مركبةوإما)2(إضافةوإماسلب

قدماعلى،الصفاتدونالاحواليثبتونأوعشر.الخمسةأوالثمانيةأو

:قسمانفهؤلاء)3(؛المتكلمينمذاهبمنعرف

بمعنى"استوى":قولهممثل)4(المراد،ويعينونيتأولونهاقسم

نورهظهور:بمعنىأووالقدر)5(،المكانةعلو:بمعنىأو،"استولى"

نيمعامنذلكغيرلىإ،إليهالخلقانتهاء)6(:بمعنىأو،للعرش

)7(.المتكلفين

صفةإثباتيردلمانهنعلملكنابهاأرادبماأعلمالله:يقولونوقسم

.علمناهعماخارجة

ظاهرهاالمراديكونأنيجوز:يقولونفقسم؛الواقفانالقسمانوأما

هالاخرىلحمويةا

!""عن:الاصل(1)

".واضافةسلب"(:ق،)ب2()

".مذاهبهم"من(:)خ)3(

"."بمثل)ف(:(4)

".والقدرةمكانه"(:)خ(5)

مغاير.دقيقبخط)ك(هامشفيلحقوهي)ف(،منسقطت"بمعنىهه"علوه)6(

مرجوحة.قراءة""المتكلمين:الأصل)7(
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ذلك.ونحو،لىتعاللهصفةالمراد)1(يكونلاأنويجوز،لىتعاباللهاللائق

وغيرهم.الفقهاءمنكثيرطريقةوهذه

وقراءةالقرانتلاوةعلىيزيدونولا،كلههذاعنيمسكون)2(وقوم

.التقديراتهذهعنوألسنتهمبقلوبهممعرضين،لحديثا

منها.قسمعنالرجليخرجانيمكنلاالستةالاقسامفهذه

بالطريقةالقظعحاديثها:والصفاتاياتمنكثيرفيوالصواب

عرشه،فوقسبحانه37[]قأنهعلىالدالةوالاحاديثكالايات)3(؛الثانية

علىوالاجماعوالسنةالكتاببدلالةمثالهوهذافيالصوابطريقةويعلم

معذلكالظنعلىيغلبقدبعضهاوفي،النقيض)4(تحتمللادلالةذلك

النقيض.احتمال

>ومنؤوالايمانالعلاممنيؤتاهمابحسبهوذلكفيالمؤمنوتردد

.[04:]النور!لؤرمنلهفمابؤرالهاللهمجعل

عن")5(صحيحه"فيمسلمرواهبمافليدع،غيرهأوعليهذلكاشتبهومن

:يقوليصليالليلمنقامإذا!سرواللهرسولكان:قالتعنهااللهرضيعائشة

.(ق،)بمنسقطلمراد"ا500ظاهرها"(1)

."وقسم":لمطبوعةا(2)

."لثابتةا":(ب)(3)

."..اشتمالمع5..النقيضيشتمل"لا)ق(:(4)

77(.0)رقم)5(
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الغيبلمعا،والأرضالسمواتفاطرسرافيلواوميكائيلجبريلرباللهم"

اختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوافيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادة

(".مستقيمصراطالىتشاءمنتهديانكبإذنكالحقمنفيه

ذلك.يقولثمصلاتهفييكبركانأنهداود:(1)بيلاروايةوفي

وكلاملىتعااللهكلامفيالنظردمنو،ودعاهاللهلىإالعبدافتقرفإذا

طريقلهانفتح-المسلمينوأئمةوالتابعينالصحابةوكلامع!يو،رسوله

.لهدىا

،البابهذافيوالمتكلمينالمتفلسفةإقدام)2(نهاياتخبرقدكانإنثم

يعتمدونهماغالبأنورأى4(،)شبهةوهوبرهانايزعمونهماغالب)3(وعلم

قضيةأوفاسد،قياسمن)5(مركبةشبهةأولها،حقيقةلادعوىلىإيؤول

في)6(والتمسك،لهحقيقةلاجماعإدعوىاو،جزئيةإلاتصحلاكلية

المشتركة.بالالفاظوالدليلالمذهب

يعرفلم)7(عمنغريبةطويلةكثيرةبالفاظركبإذاذلكإنئم

)768(.رقم"في"السننلرواية1و.0"0أبيرواية")ق(:.".أبوهرواه"وفيما)ب(:(1)

.""بنهايات:()ف(2)

"."وعرف:ط،،خالنسخبقية)3(

"."شبه)ق(:(4)

مرة"."شبهق(:)ب،)5(

".التمسك"أو)ط(:."والتمثيل"ك(:)ف،)6(

لم"."غرمن)خ(:)7(
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وعلماإيماناازداد=للعطشانالسراب(1)يوهمماالغرأوهمتاصطلاجهم

بالباطلكانمنوكلالضد.حسنهيظهرالضدفان.والسنةالكتاببهجاءبما

2(.)أعرفوبقدرهتعظيماأشدللحقكانأعلم

لممنعلىيخافلاماعليهفيخافالمتكلمينمنالمتوسطفأما

ومن،عافيةفيهوفيهيدخللممنفان.نهايتهأنهاهقدمنوعلىفيه،يدخل

وهولحقالهظهرفاذااخر.بدءمن)3(يخافبقيفما،الغايةعرففقدأنهاه

المأخوذة،المقالاتمن)4(تلقاهبمافمتوهمالمتوسطوأما.قبلهإليهعطشان

وتهويلا.لمعظمهتقليدا

متفقه،ونصف،متكلمنصفالدنيا:يفسدمااكثر:الناسقالوقد

وهذا،البلدانيفسدوهذا،الاديانيفسدهذا.نحويونصف،متطببونصف

.اللسانيفسدوهذا،الابدانيفسد

في-الغالبفي-وغيرهم)5(المتفلسفةمنالمتكلمينأنعلمومن

هوليمسأنهالعاقلمنهمالذكييعلمأفك،منعنهيؤفك)6(،مختلفقول

فيها:قيلكماهيوإنما،بينةليستحجتهنو،بصيرةعلىيقولهفيما

".)1()ف،ك،خ،ط(:"يوهمه

".اليههدي"اذا(:الفتاوى-)طفيبعده2()

".عليه"يخافك(:)ف،)3(

يتلقاه"."و)ط(:.يلقاه""ك،خ(:ف،)ق،)4(

"المتفلسفين".ق(:)ب،)5(

"موتفك".ف(:ق،)ب،)6(
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(1مكسور)كاسروكلحقاتخالهاكالزجاجتهافتحجج

اللهرضيالشافعيقالهمامستحقونوجهمنانهمالعالمالبصيرويعلم

،والنعاللجريدبايضربوا38[]قأنالكلامأهلفي"حكمي:قالحيثعنه

الكتابتركمنجزاءهذا:ويقالوالعشائر،القبائلفيبهم)2(وبطاف

".الكلامعلىقبلو،والسنة

عليهم،مستوليةلحيرةوا-القدر)3(بعينإليهمنظرتإذااخروجهومن

لهم)4(.ورققترحمتهم-عليهممستحوذوالشيطان

سمعاعطواوعلوما،اعطواومافهوماعطواوزكاء،أوتواوماذكاءأوتوا

ذإ!شئمنأف!دتهمولاإتصئرمممولا!عهمعنهتمأغنى>فمافئدةوبصاراو

.[62:]الاحقاف(لستهزيرونبه-ماكانوجمهموحاقأللهئايتمجحدوننواكا

وعلمهمالسلفحذقبذلكلهتبينالاموربهذهعالفا)5(كانومن

":"ديوانهفيالروميلابنأبياتمنمنهوقريب(،14)ص/""الغنيةفيلخطابياذكره(1)

/3(9131):

وتجورلهدىاعنتضلحججلجدالهم1غدوإذالجدالالذوي

مكسوركاسروكلفهوتتصادمتالزجاجكانيةوهن

الماسوروالاسرولوهيهلضعفهثمالمقتولفالقاتل

9(.14)2/:"لجامع"افيلبر1عبدابنأخرجهاالشافعيوكلمة0""عليهم)ف(:2()

العذر".بعين")خ(:(.ق،)بمنسقطت)3(

ورفقت"."و)ك(:5"عليهم(ق،خ(:ب،ك،)ف،(4)

"عليما".ط(:)خ،)5(
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وعابوهم.أهلهوذموا،عنهونهواالكلامعن)1(حذرواحيث،وخبرتهم

بعدا.إلايزددلموالسنةالكتابغيرمن)2(الهدىابتغىمنأنوعلم

غيرعليهمأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطيهديناأنالعظيماللهفنسأل

".امينالضالينولاعليهمالمغضوب

نصفبقظعكرارش!ستة)3(فيوهي"الكبرى"الحمويةاخرهذا

الاربعيندونذاكإذوعمره،سبعمائةسنةقبلاللهرحمهالشيخألفها،البلدي

اهلوسائرلجهميةواالفلاسفةعلىالردمنذلكبعدلهانفتحثمسنة،

العجيبةالمناظراتمنلهوجرى.عنهيعبرولايوصفلاما،والباعالاهواء

أنواعسائرفي،وغيرهمأقرانهمع،كتبهوغيركتبهفي،الدقيقةلمباحثاتوا

عنه.العبارةتضيقماالعلوم

ناظرأنه)4(يعرفولا:قالأنه-تقدمفيما-نيالزملكاابنعنذكرناوقد

معه.فانقطعأحدا

!!!

".)1()ف(:"من

".)2()خ،ط(:"في

".)ف،ك(.و)ب،ق،ف(:"ستفي!ليست)3("في

)ك(.من)4(سقطت
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المرحل[ابنمعوالشكرالمدفي]مناظرة

صورته:ماأصحابه1(بعض)بخطرأيتوقد

اللهرحمهنبميةابقالدينتقيالاسلامشيخبينجرىمبحثتلخيص"

2(:)المرحلابنوبين

واللسان)3(بالقلبيكونالشكرنووالشكر،الحمدفيالكلامكان

.باللسانلاإيكونلالحمدوا4(،)لجوارحوا

أهلمذهبأن-:وسماه-المصنفينبعضنقلقد:المرحلابنفقال

أنه:الخوارجومذهببالاعتقاد،إلايكونلاالشكران:لجماعةواالسنة

يكونالأعمالتركمنأنهذاعلىوبنوا.والعملوالقولبالاعتقاديكون

كافرا.كانشاكرايكنلمفاذاالشكر،نقيضالكفرلانكافرا؛

خطأ،)5(السنةأهلعنالمحكيئالمذهبهذا:الدينتقيالشيخقال

)ف(.من)1(سقطت

التصحيح.لىإإشارةهامشهاوفي)ف(منسقطت"ابن"و)ك(،فيتكررت""المرحل2()

الشافعيالوكيلبابنالمعروفالدينصدرمكيبنعمربنمحمدهو:المرحلوابن

-5)5/:العصر""أعيانانظر.سواهأحدتيميةبن1بمناظرةيقوملاكان:قيل71(.6)ت

مجموع"فيموجودالمبحثوهذا(.1-4/51123):"الكامنةو"الدرر33(،

هنا.منماخوذوهو(41-11/1355):"الفتاوى

القلب""في)ف(:)3(

)ب(.ـمنسقطت)4(

".لجماعةوا"السنة)ف(:5()
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يكونالشكران:السنةاهلمذهبفإنخطا،السنةاهلعن1(فيه)والنقل

]سبا:(شكر!دءالدعملو>:لىتعااللهقال،والعملوالقولبالاعتقاد

اللهغفروقدهذاأتفعل:لهفقيل،قدماهتورمتحتى!يوالنبيوقام[.13

شكورا؟")3(.عبداكونأدلا":قالتاخر؟وماذنبكمنتقدممالك)2(

لكن،القولهذاضعفسلمو،الدليلفيأتكلملاأنا:المرحلابنقال

السنة.أهلمذهبأنهأنقلأنا

ثبتإذاالقولفإنخطأ،السنةأهللىإهذانسبة:الدينتقيالشيخقال

لجت؟ا93[]قأهللىإينسبكيفضعفه

يكونالشكرأن:بالسنةالمعروفينالعلماءمناللهشاءمنصرحقدثم

لسنة.والكتابذلكعلىدلوقد،والعمل)4(والقولبالاعتقاد

النبيقالوقديذكر،أنمنأشهر)5(الفقهفيالشكرسجودوباب:قلت

منثم)6(.شكرا"نسجدهاونحنتوبةداودسجدها")ص(:سجدةعن!شيم

سقطت"فيهوالنقلو".أو"لهوالناقل"لعله)ق(:هامشوفيق(،)بفيليست"فيه"(1)

)ف(.من

".لكغفروقدذلك"اتفعل)ف(:2()

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرةحديثمن81()9ومسلم(،0131)البخاريأخرجه)3(

(.ق،)بفيليست(4)

ق(.)ب،منسقطتالفقة"في")5(

عماسابنحديثمن(1301،41371)"الكبرى"وفي9(،)57النسائيأخرجه)6(

وفي-(1-55156)2/":السعنمعرفة"فيكماالقديمفيالشافعيوأخرجهمرفوعا،

146



بالاعتقاد؟إلايكونلاالشكرإن:السنةأئمةمنقالالذي

هذا:ويقال،يستشكللكنيمنعلاوالنقلنقل،قدهذا:المرحلابنقال

مشكل.مذهب

:نوعانالنقل:تيميةابنالدينتقيالشيخقال

.رأىأوسمعماينقلأنأحدهما:

.واستنباطباجتهادينقلما:نيوالثا

نسبهيكونقدكذا،السنةأهلمذهبأوكذا،فلانمذهب:القائلوقول

هذاومثل.ذلكقالفلانيكنلموإن،أصولهمقتضىهذاأن)1(لاعتقادهإليه

كثيرا)2(.الخطأيدخله

غيرهأوالشافعيمذهب4(:)يقولالمصنفينمن)3(كثيراأنترىالا

تقتضيأصولهأنرأواأنهم:ذلكفيوعذرهم،بخلافهمنصوصهويكونكذا،

النص.جهةمنلاالاستنباطجهةمنمذهبهلىإفن!سبوه،القولذلك

لخوارجوا،بالمعاصييكفرونلاالسنةأهلكانلماهذاوكذلك

هبالقويليسلموصولوا،المرسللمحفوظو]:البيهقيقالوموصولا.مرسلاالقديم

2(.215-405/):المنير"البدر"انظرهالمنذريقالوكذا

.لاعتقاد"":(ق،)ب(1)

(.ق،)بمنسقطت(2)

.""المتعلمين:()بفيزاد)3(

."يقولون":()ف(4)
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إذاانااعتقد=الشكرضدالكفر1(أن)المصنفرأىثم،بالمعاصييكفرون

حلفهالشكرانتفىومتىبانتفائها،الشكرانتفاءلزمشكراالأعمالجعلنا

اهللىإعزىفلهذا،بالذنوبالتكفيرذلكعلىبنواإنهم:قالولهذاالكفر،

الشكر.عنالاعمالإخراجالسنة

العلة.لهذهالايمانعنالأعمالأخرجالمتكلمينمنكثيراأنكما:قلت

ني:والثا،النعمةكفرأحدهما:؛نوعانالكفر)2(لانخطا؛وهذا:قال

ف!ذا،باللهالكفرلاالنعمةكفرهوإنماالشكرضدهوالذيوالكفر.باللهالكفر

)3(.باللهالكفرلاالنعمةكفرخلفهالشكرزال

بقلبهشاكراالاعمالتركفمن،باللهالكفرضد)4(كانلوأنهعلى:قلت

الشكرعدمإذايثبتإنماوالكفرصله،والشكرببعضتىفقدولسانه

حتىكافرايكونلاالايمانفروعتركمنإن:السنةأهلقالكما،بالكلية

لحقيقةا)6(فروعزوالمنيلزمولاالاعتقاد.وهو،الايمانأصل)5(يترك

وأ،يدهقطعتإذاكالانساناسمها،زوالوأجزاءشعبذاتهيالتي

فروعها.بعضقطعإذاالشجرة

)ف(.في)1(ليست

)2()ف،ك(:"التكفير".

(.والفتاوى،لمطبوعة1و،ف)أ،فيتكررت".الله..زال"فاذاعبارة)3(

"."ضدهك(:،)ف4()

"."اصول:النسخبافي5()

(.ق،)بمنسقطت6()
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فيالبصريالحسنخالفواقدأصحابكفان:المرحلابنالصدرقال

)1(.باللهكافراجعلهفيالخوارجخالفواكما،"النعمةكافر"الفاسقتسمية

تنقلفعمنهذا،فيالحسنيخالفوالمأصحابي:الدينتقيالشيخقال

حيث"النعمةكافر"الفاسقيسمىأنعندهميجوزبلهذا)2(؟أصحابيمن

)3(.الشريعةأطلقته

لكن4[0ق1هذاقالواقدأصحابكانظننتأنا:المرحلابنقال

هذا.فيالحسنخالفواقدأصحابي

تأولواقدأصحابكفإن،خالفوهأصحابكولا:الدينتقيالشيخقال

،الصلاةتركمثل،الفسوقبعضعلىالكفرفيهاأطلقالتي!شت!والنبيأحاديث

علىيطلقونأنهم)4(فعلام؛النعمةكفربهالمرادأنعلى،المسلمينوقتال

لاالحسنموافقو)5(أنهمفعلم،النعمةكفرأنهالجملةافيالمعاصي

.مخالفوه

لكنيمنعماوالنقل،المصنفعنهذاأنقلأنا:فقالالمرحلابنعادثم

يستشكل.

)ب،ق(.من)1(سقط

)ب(.في)2(ليست

".)3()ق(:"الشرع

)ب،ق(.من)4(سقطت

."نفقوموا":(ف)(5)
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مذهبالسنةأهللىإينسبأنبينالامردارإذا:الدينتقيالشيخقال

لىإالناقلنسبةكان،النقلفي)1(تصرفهلىإعنهمالناقلينسبأو،باطل

غيرفيصرحواقدأنهممع،الحقطائفةلىإالباطلنسبةمنأولىالتصرف

عنينقلأنمنأظهروهذاوالاعتقاد،والعملبالقوليكونالشكرأنموضع

بعينه.واحد

ناالاعمالإخراجالحقأهلصولمنليسانهبالاضطرارنعلمإناثم

وشواهد.المالينعمةشكرالزكاةأنعلىالفقهاءنصقدبل،للهشكراتكون

نقل.لىإتحتاجأنمناكثرهذا

علىفيهايتكلمالتيالكتبفيوالعملبالقوليكونبأنهالشكروتفسير

يعرفه،الحديثوشروجواللغةالتفسيركتبمثل)2(والشكر(لحمد)الفط

ذلك.علىدلاقدوالسنةوالكتاب،الناساحاد

الفاسقيسمي)3(الحسن:فقالهذاغيرشيءلىإالمرحلابنفخرج

منافقا.يسمونهلاوأصحابكمنافقا،

النفاقلاالاصغرالنفاقمنافقايسمونهبل:لهالدينتقيالشيخقال

وعلىالكفر،إضمار)4(هوالذيالاكبرالنفاقعلىبطلقوالنفاقالاكبر،

.الواجباتفيوالعلانيةالسراختلافهوالذيالاصغرالنفاق

".)1()ب،ق(:"!لى

)ب،ق(.من)2(سقطت

."لبصريا":ةدزيا(ك،ف)(3)

."رصرا!":صللأا(4)
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هذا؟وعلىهذاعلىبطلقالاسمإن:قلتأينومن:المرحلابنلهقال

قولفسرواوبذلكالعلماء،عندمشهور1(هذا):الدينتقيالشيخقال

وإذا،أخلف2(وعد)واذا،كذبحدثاذا:ثلاثلمنافقاآية":!شي!النبي

4(.العلماء)عنوحكوه،وغيرهالترمذيذلكذكروقد)3(."خانائتمق

دونوشرك،نفاقدولىونفاقكفر،دونكفر:السلفمنواحدغيروقال

.شرك

نوعيه.أحدفيداخلفالفاسق،نوعانتحتهجنساالنفاقكانوإذا

لفظا)5(جعلتهوقدجنس،اسمالنفاقتجعلكيف:المرحلابنقال

غيرالمتواطئةوالاسماءكان)6(متواطئا،جنساسمكانواذامشتركا؟

مشتركا)7(متواطئا؟تجعلهفكيف،المشتركة

هذاعلىيطلق:قلتوإنما،مشتركأنهأذكرلمأنا:الدينتقيالشيخقال

)ق(5منساقطهنالىإ."..يسمونهبل:له":قولهمن(1)

."أوعد":()ب(2)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(5)9ومسلم)33(،البخارياخرجه)3(

العلم:هلعندهذامعنى"ص!انما)2632(:حديثعقب"لجامعا"فيالترمذيقال(4)

لحسناعنرويهكذاهمج!ي!اللهرسولعهدعلىالتكذيبنفاقكانوإنما،العملنفاق

اهـ."التكذيبونفاق،العملنفاق:نفاقانالنفاق:قالانههذامنشيءالبصري

"."جعلهالاصل(5)

)ف(.منسقط"كانجنساسمكانإذا")6(

ق(.)ب،منسقطمشتركا"005كان"واذا)7(
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أعم.والاطلاقهذا،وعلى

بطلققدالواحداللفظفإنصحيحا،الكلاملكانمشتركإنه:قلتلوثم

علىالنفاقلفظفاطلقت،الاشتراكودطريقالتواطؤ،-1()ء8 بطريى.سيمين

التواطؤ.بطريقوتارة،الاشتراكبطريقتارة،المعصيةوإبطانالكفرإبطان

باعتبارقومعند،والممكنالواجبعلىيطلقالوجود""لفظأنكما

مشككا.سميولهذاالتواطؤ؛باعتبارقوموعند،الاشتراك

!ذكرهيحسنلاكلاآ)2(فيخذوهذا؟يكونكيف:المرحلابنقال

واستماعإصغاءلىإتحتاجالدقيقةنيلمعاا:الدينتقيالشيخقال)3(

واللفطمميز،وقدرمشتركقدربينهماكانإذاالماهيتينالىوذلكوتدبر.

عنماهيةكلتمتازبهماباعتبار)4(عليهمابطلقفقدمنهما،كلعلىيطلق

القدرباعتبارمطلقايكونوقد.اللفظيالاشتراكمشتركافيكون،الاخرى

متواطناً.لفظافيكونالماهيتين،بينالمشترك

عرفيغلبثم،المشتركللقدرموضوعايكوناللغةفيإنهثم:قلت

بعرفدالافيبقى.تارةهذاوفيتارةهذافيايستعمالهعلىالاستعمال

وأالتعريفلاممثلقرينةتكونوقدوالامتياز.الاشتراكبهماعلىالاستعمال

الامتياز.بهماعلىالدالةهيتكونالاضافة

)1()ب،ق(:"مشترك".

)2()ق،ف(:"بكلام".

له"."قال)ك(:)3(

)ف(.منسقظت)4(
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كلفظ،انواعهبعضعلىالعرففيغلبإذالجنسااسم:ذلكمثال

المشتركالقدرباعتبارالفرسعلىنطلقهقد،الفرسعلىغلبإذا""الدابة

خصوصيةباعتبار)2(نطلقهوقدمتواطئاهفيكون،الدوابسائروبين1(بينها)

ويصير،الدوابسائروعمومالفرسخصوصبينمشتركافيكون،الفرس

.الاشتراكبطريقوتارةالتواطؤ)3(،بطريقتارهبالفرسفياستعماله

بالغلبة،علماًوصارالاشخاصبعضعلىغلبإذالجنسااسموهكذا

سائروبينبينهالمشتركالقدرباعتبارعليهنطلقهفقد،والنجمعمر)4(ابنمثل

)5(نطلقهوقدالتراطؤ،بطريقعليهإطلاقهفيكونعمر،بنيوسائرالنجوم

بطريقفيكونعمر،بنيومن،النجوممنغيرهعنيمتازبهماباعتبار

النوعي.المعنىوبينالشخمي،المعنىهذابينالاشتراك

ذلكفياستعمالهيصح،افرادهبعضعلىغلبعاماسمكلوهكذا

فيصيرنيالثا)6(وبالوضعالتراطؤ،بطريقفيكونالعامالاولبالوضعالفرد

.الاشتراكبطريق

وإبطانالدينإظهار:الشرعفيفانه؛البابهذامن"النفاق"ولفظ

)1()ف(:"بينهما".

أسطر0خمسةبعدياتيماوكذا.يطلقه""ق(:)ب،)2(

"."الاشتراكبعد(ف،ق،)بفيالتواطؤ"بطريقتارة")3(

عمرو".":المواضعجميعفي)ك()4(

"."عليه:قلادة(ك،)ف5()

ث!.لوضعبا":(ك،ف)(6)
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اللغةفيفإنه،اللغةفيالنفاقمسمىاخممنالشرعيالمعنىوهذا.خلافه

الدين.إظهارمنأعم

أنهأظهرفإذا)2(قسقا،أوكفرايكونأنإما،الدينيخالفما(1إبطان)ثم

فيبانهصاحبهوعدالذيالاكبرالنفاقهوفهذا،التكذيبوأبطنمؤمن

الكذبوأبطن،مينأوموفأوصادقأنهأظهروإنالنار.منالأسفلالدرك

صاحبهيكونالذيالاصغرالنفاقهوفهذا،ذلكونحولخيانةواوالغدر

التواطؤ.بطريقالاصلفيعليهماالنفاقفإطلاقفاسقا.

فيالنفاقبهيرادقدإنهثم.نوعانتحتهجنساسمفالنفاقهذا؛وعلى

النساء:1الئار<منا،سفلالدزكفىالمتفمينإن>:قولهمثل،الدينصل

لرسوله-إنكيعلمواللهاللهلرسولنشهدإنكقالوالمنمقونبجآو>إذ145[،

الكافر.:هنا)3(لمنافقوا[.1:]المنافقون<لكذبوتالمئفقينيشهدإنوالله

لمنافقااية":!يمقولهمثل،فروعهفيالنفاق42[]قبهيرادوقد

عمرابنوقولخالصا")5(.منافقاكانفيهكنمنأربع":وقوله4(،")ثلاث

هذانعدكنا":بخلافهفيقوليخرجثم)6(،بحديثالامراءعنديتحدثفيمن

."إبطال":()ف(1)

."فإن":(ق،)ب(2)

.هو"":(ق،)ب)3(

يجه.تخرتقدم4()

عنهما.اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن()58ومسلم34(،)البخارياخرجه5()

ق(.،)بفيليست)6(
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1(5نفاقا")مج!ي!النبيعهدعلى

مثل،لفظيةلقرينةتخصيصهيكونأنفإما،النوعينأحدبهأردتفإذا

قالإذاكمامتواطئا،يكونأنعنيخرجهلافهذا،والاضافةالعهدلام

قالكماللعهد،اللاملكون،بلدهقاضي:بهوعنى،القاضيجاء:الرجل

قصرأوجبتهياللامان[16لمزمل:]1<الرسولفرغونفعصئ>:سبحانه

".رسول"لفظنفسلا،موسىعلىالرسول

العاماللفظبينمشتركافيصيرعليهالاستعماللغلبةيكونأنواما

هذاتخصيصقإن<المنمقونكط!اذا:قولهفكذلك،لخاصاوالمعنى

المعهودوالمنافقالعهد،تفيدالتياللاملدخوليكوننإمابالكافر،اللفط

وقولهالكفر.نفاقعلىالشرعفيالاسمهذالغلبة)2(تكونأوالكاقر،هو

وهو،العامبالمعنىمنافقابه)3(يعني.".منافقا.كانفيهكنمنثلالث"لمجيم:

يبطن.ماخلافالدينمنإظهاره

باعتبارأطلقتهإن،الفاسقوعلىالكافرعلى""النفاقلفظفإطلاق

عنبهيمتازماباعتبار)4(الكافرعلىأطلقتهوإنمتواطئا،كانالعامالمعنى

نأيجوزوكذلك.الاشتراكباعتبارالفاسقوعلىعليهإطلاقهكانالفاسق

7(.1)78البخاريأخرجه(1)

".ولكون"(:ق،)ب2()

)ب(.فيليستبه""يعني)3(

فيومكانهاق()ب،فيليستو"باعتبار،ك(،)ف،منسقطت".باعتبار.."المعنى4()

"بما".)ق(:
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لفظغيرالخصوصيةعلىالدالكانإذامتواطئاويكون،خاصةالكافربهيراد

التعريف.لامبل"منافق"

بعضفياستعملعاملفظكلفيجارالشريف1()البحثوهذا

تعريفمثل،النوعبذلكخصتهلفظيةلدلالةأو،الاستعماللغلبةإما؛أنواعه

اللفظإن:يقالأنصحالاستعماللغلبةكانفان؛اللامتعريفأو،الاضافة

مواطاته.علىباقيااللفظكانلفظيةلدلالةكانوإن)2(،مشترك

فياللفظلكون،نوعانتحتهجنساسم)3(النفاق:يقالأنصحفلهذا

متواطئا.عاماالاصل

مطلقوبين،الدينأصلفي)4(النفاقبينمشتركهو:يقالأنوصح

الكفر.نفاقعلىغلبالشرعيالاستعمالعرففيلكونه،الدينفيالنفاق

!!!

".)1()ف(:"اللفظ

النسخة.هامشعلىيظهرلملكنلحق،علامةالاصلقيمكانها)2(

".النفاقإن))ف(:)3(

ق(.،)بمنسقطت"الانفاق"بين(4)
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(1جرى)ثانبحث

جهةمنأعملحمدفا؛وخصوصعمومبينهماوالشكرلحمداأن

إلايكونلاوالشكر،الصفاتجميععلىيكونفإنهعليها،يقعالتيأسبابه

والقولبالاعتقاديكونفانه،يقعبهماجهةمنأعموالشكر.الاحسانعلى

بالاعتقاد)3(.أوبالقولأو2()بالفعليكونلحمدوا،والفعل

إنماالفرقهذاأن)4(:الحنبليالمنجىابنالدينزينالامامالشيخأورد

خارجبكذاويقعكذاعلىيقعكونهلانوالشكر؛لحمدامتعلقجهةمنهو

لصفاتفيهايتعرضإنماوالحدود،الحقيقةفيفرفايكونفلا،ذاتهعن

عنها.خرجلمالا،الذات

تيمية:ابنالدينتقيالاسلامشيخفقال

حدودهاالمفردةنيفالمعا43[ق1ومضافةمفردة:قسمينعلىنيالمعا

لهادي1عبدبنالدينشمسالشيخ"وذكر:نصهماالموضعهذافي)ب(نسخةفي(1)

فيالاختصارونهايةاهـ.اختصارا"تركتهااخربحوثاجمةالترهذهمؤلفعليهاللهرحمة

هنا.منماخوذوهو(1-11/64155):"الفتاوىمجموع"فيالبحثوهذا.173ص

قلم.سبق""بالقول(:)ف،الاصل2()

(.)قمنسقطلاعتقاد"با...لقول1"و)3(

لم،عا،لحنبلياالدمشقيالبركاتأبوالمنجىبنأسعدبنعثمانبنالمنجىهو:(4)

،بالشامالمذهبرئاسةإليهانتهت،تيميةابنشيوخوأحد،فنونعدةفيمشارك

-14)3/الارشددا:و"المقصود274(،27-41/)لحنابلة".اطبقات"ذيل6(.59)ت

24).
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فييوجدأنبدفلاالاضافيةنيالمعاوأمامتعلقاتها)2(،عنها1(تؤخذ)لا

إلاتصورهايمكنولاحقيقتهافيداخلةفانها،الاضافاتتلكحدودها

)4(فيتعينحقيقتهامنحرءا)3(المتعلقاتفتكون،المتعلقاتتلكبتصور

لحدود.افيذكرها

)6(عليهوالمشكورعليهبالمحمود)5(متعلقانمعنيانوالشكرلحمدوا

فيداخلامتعلقهمافيكونمتعلقهما،بذكرإلاحقيقتهماذكريتمفلا

حقيقتهما.

صفةالمتعلقمنللمتعلقليسبأنهالمرخل)7(ابنالصدرفاعترض

)8(التعلقفإن،ثبوتيةصفةمتعلقهمامنوالشكرللحمديكونفلا،ثبوتية

داحلةتكنلمثبوتيةصفةتكنلموإذا،عدميةأموروالنسب)9(،نسبيةصفة

الوجود.منجزءايكونلاالعدملان؛الحقيقةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)ك(:توجد"،"ق(:،)فنيالثاالموضعوقي،توجد"":الموضعهذافيك(،)ف

يوجد"."

بتعلقاتها"."فيهاك(:،)ف

".للتعلقات...التعليقات"(:)ف

"."فتعين)ق(:

علىخطا)ك(فيووضع"متعلقان"معينانك(:و)ق،)ف(،فيليست"متعلقان"

ههمتعلقانلعله:الهامشفيكتبثم"معينان"

)ف(.فيليست""عليهو،."."و]لشكر.)ق(:

.(541)صبهالتعريفتقدم

"."المتعلقك(:،)ف

"."تشبيه)ف(:
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"،ئبوتيةصفةالمتعلقمنللمتعلقليس":قولك:الدينتقيالشيخفقال

لا]وقدئبوتية)1(،صفةالمتعلقمنللمتعلقيكونقدبل،العمومعلىليس

صفةالقولمنالقوللمتعلقليس:المتكلمينأكثريقولهالذيوإنما،يكون

[)2(.ثبوتية

:نوعانالمتعلقةالصفاتئم

والتحتية،والفوقيةوالبنوةالابوةمثل،محضةإضافةأحدهما:

والنسب،وإضافةنسبةمجردهيفيها:يقال)3(التيالصفةفهذهونحوها.

عدمية.أمور

والإرادة،والبغضلحبكاغيرهالىإمضافةثبوتيةصفة:نيوالثا

متعلقةئبوتيةصفةلحبافإن،الصفاتمنذلكوغير،والقدرة،والكراهة

له،عرضتصفةالاضافةأنبمعنى،للاضافةمعروضلحبفا.بالمحبوب

صفةهوماوبينإضافةهوما)5(بينففرق.الاضافةهوالحبنفسأن)4(لا

تكونفقدالمضافةالصفةوأما)6(،عدميةإنها:فيهايقالفالاضافة،مضافة

)7(.لحبكاثبوتية

(.)فمنسقط(ثبوتية..0على"ليس(1)

نظرهانتقالوهو،الاصلمنسقطالمعكوفينمابين2()

".التى"هيك(:)ف،)3(

"لان"ه)ق(:)4(

الموضعين.في"بينهما"لعله(:)كهامشوقيبينهما""(:ك)ف،(5)

."وأما:قال":()ط(6)

"هلحبكا...الصفة"واما:عبارةتكررت()كوقي(.)قمنساقطة"كالحب")7(
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(1والن!سب)،نسبةلحبالان؛عدميأمرلحبا:المرحلابنقال

عدمية.

عدمياأمراوالكراهةوالارادةوالبغضلحباكون:الدينتقيالشيخقال

المعتزلةبعضمذهبهوثم.العقلاءجماعإخلافوهو،بالضرورةباطل

ولامغلوبغيرأنهبمعنى،سلبيةصفةأنهازعم2()فانه؛اللهإرادةفي

وحبهالمخلوقإرادةماو.القولهذابطلانعلىالناسوأطبق،مستتكره

عدمي.أمر)3(إنه:قالالعقلاءمنحدانعلمفلموبغضه

أمرالمحبوبلىإالقلبميلهوالذيلحباأنعلىالمرحلابنقاصر

.وجوديأمرلمحبةا:وقال،عدمي

حباوحبهأحبه:يقالفإنه،الحبهيالمحبة:الدينتقيالشيخقال

مصدر.هماوكلا،فرقولا،محبةو

عدمي.مرفهمامصدرينكاناإذاإنهما:قولوأنا:المرحلابنقال

فقدالضروريةالمقدماتلىإانتهىإذاالكلام:الدينتقيالشيخلهقال

كلفإنبالاضطرار،معلوموجودياأمراوالبغضلحباوكون،وتمانتهى

صفةالخلو)5(هذاكانلحباعنخالياكان4(إن)لحياأنيعلمأحد

5(لنسبةوا":لاصلا(1)

الاصل.فيتكررت2()

ك(.)ف،فيليست)3(

إذا"ه")ف(:(4)

".الخلق"ك(:،)ف5()
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علىزائدة1(ئبوتية)صفةلهوصارالموصوفتغيرفقدمحباصارفاذا،عدمية

كمايجده44[،]قنفسهمنذلكيحسوهو)2(،الحببهيقومانقبلكانما

لمه.وولذته،وغضبهورضاه،ونفرتهشهوتهيجد

يحب،لم:احب""ونقيض،محبةيحبأحب:تقولأنك:ذلكودليل

.الاثباتالعدمونقيض،عدميةصفةيحب"لمو"

:الامتناعنقيضفإن،يمتنعامتنع:بقولهمينتقضهذا:المرحلابنقال

عدمية.صفة[)3(]والامتناع،امتناعلا

ليس)4(الممتنعفإن،عقلياعتباريأمرالامتناع:الدينتقيالشيخقال

كونهباعتبار)5(بالعقلمعلومهووإنما،صفةبهتقومحتىخارجيوجودله

فلم،الثبوتهذاعدم:العلميالثبوتهذاوسلب.علميئبوتلهمعلوما

.ثبوتالعدمنقيضقولنا:هذاينقض

خارجةعينلىإتشيرفانك،بالمحبقائمةصفةفانهالحبماو

الوجودعنفتخبرمحبا،يكنلمنبعدمحباصارالحيهذا:وتقول

خارجيا.وجودا)7(كانتخارجيا،عدمانقيضهاكانفإذا)6(،بصفةالخارجي

)ق(.في)1(ليست

".)2()ف،ك(:"ومن

الاصل.منسقطت)3(

)ق(.منسقطت(4)

،وباعتبار".ك(:،)ف5()

)ك(.فيليست)6(

"وجوديا".)ف(:)7(
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معلوموجوديةثبوتيةصفةوالبغضلحبافكونلجملةاوفي

السوفسظائية.مناظرةإلاصاحبهيناظرولانزاعفيهيقبلفلا،بالضرورة

المتعلقةالمضافةالصفاتمنونحوهماوالبغضالحبكانوإذا:قلت

وبين،ونسبةإضافةهيالتيالصفاتبينالفرقوظهر،وجوديةصفاتبالغير

فانهنيالثاالقسممنوالشكرفالحمد،منسوبةمضافةهيالتيالصفات

وجوديأمرالشكروكذلك،عليهلمحمودبامتعلقوجوديأمرلحمدا

لهماالثبوتيةالصفةبفهمإلاحقيقتهمافهميتمفلا،عليهبالمشكورمتعلق

متعلقكانفاذاحقيقتهما.فيداخلةالصفةوتلكبالغير،متعلقةهيالتي

لصفةعارضهو)2(إنماالتعلقوذلكالاخر،متعلقمنأكبر)1(أحدهما

حقيقتهما.ذكرفيالثبوتيةالصفةتلكذكروجب=لهماثبوتية

فعلامالشكر،يفهمأنامتنعالاحسانيفهملممنأنهذا:علىوالدليل

الشكر.تصورفيداخلالشكرمتعلقتصورأن

منمركبةكانتإنلحقيقةفاعدمياأمراإلاهذاليس!إنه:قيلولو:قلت

منالابعرفمنأنكما،الحقيقةتعريففيذكرهماوجب،وعدموجود

واضافة،نسبةهيالتيالابوةتصورعلىموقوفتصورهفان،ابهوحيث

وجودياهامراالابكان!ان

يكنلموإن،عليهوالمشكورعليهبالمحمودمتعلقانوالشكرفالحمد

)1()ق(:"اكثر".

)ف،ك(.من)2(سقطت
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هذابفهمإلاوالشكرلحمدايفهمفلا،ثبوتيةلصفة1(عارضا)التعلقهذا

التعلق.هوالذي،الابوةمعنىبفهمإلاالابمعنىيفهملاكما،التعلق

عليه.والمشكورعليهبالمحمودمتعلقانأمرانوالشكرلحمداوكذلك

الصفاتيفهملممنأنبدليل،المسمىهذامنجزءالتعلقوهذا

الشكر.يفهملمالاحسانيفهملمومنالحمد،يفهملمالجميلة

التعلقفهمعلىفوقوفهمتعلقهما،فهمعلىموقوفافهمهماكانفاذا

فهمعلىفهمهماتوقففاذاله،)2(وتبعالمتعلقعلىفرعالتعلقفان،لىأو

اولى،)3(المتعلقفهمعلىفتوقفه،التعلقمنعنهماأبعدهوالذبدالمتعلق

أعلم.سبحانهواللهعدميا،أمراالمتعلقكانوإن

ثالثمبحث[4ه]ق

:275[]البقرة(الربواوحرمافئعألله>وأحل:لىتعاقولهانمدعادعى

بيعا.يسمىماكلفيعام)4(

أنتبعقد(افئبعأدته>وأحل:قوله:تيميةابنالدينتقيالشيخلهقال

اسماكانإنبيعا،!والربايسمىالرباأنواعوعامة(الربرا>وحرم:بقوله

جهالةيوجبالمعلوممنالمجهولواسعتثتاء،مجهولفهومجملا

."عارض":()كو،بعدهامااوكذ"لمتعلقا":(ك،)ف(1)

!"وممع":لاصلا(2)

.ـبعدهاماوكذا"لتعلقا":(ك،ف)3()

)ب،ق(.فيليست"عام")4(
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نايثبتلمفما.برباليسالذيالبيع)2(إحلالالمرادفيبقى(،1)المستثنى

دعوىيمنعوهذا،الحلالالبيعفيإدخالهيصحلمبرباليسالمعينالفرد

لفظاالبيعفيبقىايضا،البيعمنمستثنىفهوعامااسماالرباكانوان.العموم

فيه)3(.الاطلاقعلىالعمومادعاءيصحفلامخصوصا،

وليستعارضا،عمومانوهنا،التخصيصبابمنهذا:المرحلابنقال

لمتخصيصاهذاكانوإذا،معلومةالاستثناءصيغفانالاستثناء،باب)4(من

فيه.العمومادعاءيمنع

بابمنوهو،ببعضبعضهمتصلكلامهذا:الدينتقيالشيخقال

منهاوليالدارهذهله:كقولهاستثناء،الفقهاء:وتسميه،المتصلالتخصيص

هؤلاءاكرم:قاللووكذلك،البيتهذاإلا)5(:بمنزلةهذافان،البيتهذا

كذلككانوإذافلانا،إلا:قولهبمنزلةكان،منهموهوفلانا،تكرمولاالقوم

انههذابعدادعىفمنربا.منهكانماإلاالبيعاللهاحل)6(:قولهبمنزلةصار

مخطئ.فهوبيعايسمىماكلفيعام

رباهيسمىلابيعكلفيعامهوانمانهسلمانا:المرحلابنقال

)1()ق،ف،ك(:"المستبقى".

)2()ق(:"حلال"ه

)ك(في)3(ليست

)ف(.منسقط"بابمن..."التخصيص(4)

"."قوله:فلادةك(ف،)ق،5()

حل".وةك(:)ف،)6(
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دعوىبهذابطللكن)1(المقصود،كانوهذا:الدينتقيالشيخلهقال

دعوى)2(تنافيالإطلاقعلىالعمومدعوىفإن،الإطلاقعلىعمومه

بين.كلاموهذابعض،دونالانواعبعضفيالعموم

أنه:نيوالثا،مخصوصعامأنهأحدهما:،قولينفيهأنمدعوادعى

مراد.عموم

نعلمفاناقطعا،باطلمراد،عمومأنهدعوىفان:الدينتقيالشيخفقال

.حرامالبيعأفرادمنكثيراأن

فيكون،أحلتمابعدحرمتالافرادتلكبانالمرحلابنفاعترض

نسخا.

بخبرالبيوعمنشيئانحرملاأنهذامنفيلزم:الدينتقيالشيخقال

به،يجوزتخصيصهوإنما،بذلكيجوزلاالقراننسخفان،بقياسولاواحد

الطريقة.بهذهالتحريمعلىالعلماء)3(اتفقوقد

فيمرادعمومهو:أقوللكن،السؤالهذاعنرجعت:المرحلابنقال

بيعكللىإالمنقولةالاسماءمنالبيعفإن،الشرعفيبيعايسمىماكل

شرعي.صحيح

فيمسماهفإن،المنقولةالاسماءمنليس"البيع":الدينتقيالشيخقال

وصحتهلحلهاشترطالشارعلكن،اللغويالمسمىهووالعرفالشرع

ولكن"0"ك(:)ف،(1)

ينافي"."ك(:ف،)ق،)2(

"الفقهاء".)ك(:)3(
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اصطلاجهم،بحسبايضا)1(شروطلهملجاهليةااهلكانقدكماشروطا،

إذا،والنكاحوالقرضلهبةواوالرهنالاجارةمثلالعقود،اسماءسائروهكذا

إذاإليهيحتاجإنماوالنقلتها،مسمياعلىباقيةهيذلكوغيرالعقدبهاريد

والزكاةالصلاةمثلتعرفها46[]قالعربتكنلمنيمعاالشارعحدب

معروفة.زالتماالعقودهذهنيومعا،النقللىإيحتاجفحينئذ،والتيمم

منقولة.إنهاقالوا:قدبياصحا:المرحلابنقال

الصحيحالبيعبهالمرادالايةفيالبيعلفظكانلو:الدينتقيالشيخقال

الذيالبيعاللهاحلاو،الشرعيالصحيحالبيعاللهاحلالتقدير:لكانالشرعي

نعلاملافإنا،بالايةالاستدلاليمنعفانهتكرر)2(انهمعوهذا.حلالعندههو

علمناومتى،شرعيصحيحبيعنهنعلمحتىالايةفيالبيوعمنبيعدخول

بالاية.الاستدلالعناستغنيناذلك

هو:قلتاللغةفيبيعايسمىالفردهذاانثبتمتى:المرحلابنقال

فيدخلالشرعفيبيعاكانهـاذا،لنقلاعدمالاصللان؛الشرعفيبيع

الاية.

إذااما،منقولالاسمانيثبتلملويصحإنماهذا:الدينتقيالشيخقال

المنقول)4(الاسمانيثبتحتىفيهفردإدخاليصحلم،منقولانهثبت)3(

."طاشرو":(ك)(1)

."تكرير":(ك،ف،ق)(2)

."ثبتت":(ف)3()

)ق(.منسقط([الاسمأن...منقول"(4)
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وتيمماوزكاةصلاةاللغةفيسميماكلأنهذامنفيلزموإلا،عليهواقع

بهذاالشرعيالمسمىفيإدخالهيجوزأنهورهناوإجارةوبيعاوصوما

وإنماوغيرها،المنقولةالاسماءبينفرقيبقىفلاالتقديرهذاوعلىالاعتبار،

عدم1(فالاصل)النقلثبتمتىبل،يثبتلمإذاالنقلعدمالاصل:يقال

النقل.بعدفيهداخلأنه)3(يثبتحتىالمنقولالاسمفي)2(الفردهذادخول

كلاممنفإنه)قلت(فيهاماوكل،الثلاثةالأبحابهده4(أصل):قلت

)5(.المناظرةبعدقررهالدينتقيالشيخ

!!!

."لاصلوا":لاصلا(1)

هذا"."فيك(:)ف،)2(

"ثبت".:الاصل)3(

الاصل.منوالمثبت،"فلتتامل"(:ك،)ففليتامل"،"(:)ق(4)

6215صوبدايته()بنسخةفيالاختصارنهايةهنا(5)
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[الاسلامشيخترجمةالى]عودة

الشيخترجمةفيكلامهأثناءفي-)1(الذهبياللهعبدأبوالحافظوقال

نأوقل،والتابعينالصحابةمذاهبمعرفةفيطويلباعوله-:اللهوحمه

فيالاربعةخالفوقد،الاربعة)2(مذاهبفيهاويذكرإلامسالةفييتكلم

والسنة.بالكتابلهاواحتحفيهاوصنف،معروفةمسائل

لهيجيزانلمتبتةصاحبمنهالتمسبالاسكندريةمعتقلاكانولما

منجملةووقاتعشرفيفكتبمنها،جملةأسماءعلى)3(وينص،مروياته

4(.)محدثأكبربعضهيعملأنيعجزبحيث،حفظهمنبأسانيدهاذلك

.عندهعليهالدليلقامبمابل،معينبمذهبيفتيلاسنينعدةالانوله

ومقدماتببراهينلهاواحتح،السلفيةوالطريقة،المحضةالسنةنصرولقد

إليها.يسبقلممووو

هووجسر)5(وهابوا،والاخرونالأولونعنهاأحجمعباراتواطلق

وبدعوه،عليهمزيدلاقياماوالشاممصرعلماءمنخلقعليهقامحتىعليها،

المرلحقايقولبل،بييحاولايداهنلاثابتوهووكابروه)6(،وناظروه

(.لجامعاتكملة-04)ص:"اليتيمية"الدرةفي(1)

)ف(.منسقط"مذاهب005الصحابة")2(

وبيض"."ف(:)ق،)3(

"يكون".:زيادة(الذهبيوجزءف،)ق،)4(

.صغيرةحاءتحتهاالاهمالعلامةعليهالحاءوا"وحسر"الاصلفي5()

."تبوهوكا":(ق،)ب(6)
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والاقوال.السننفيدائرتهوسعة،ذهنهوحدة،اجتهادهإليهأداهالذي

والخوف،الادراكوسرعةالفكر،وكمال،الورعمنعنه)1(اشتهرمامع

الله.لحرماتوالتعظيم)2(،العظيماللهمن

وكم،ومصريةشاميةووقائع،حربيةحملات[47]قوبينهمبينهفجرى

كثير،الابتهالدائمفإنه!اللهفينجيه،واحدةقوسعنبها)3(رموهقدنوبةمن

(4إبكيفيةيدمنهاذكاروأورا؟لهلجأش،ائابت،التوكلقوي،الاستغائة

جمعية.و

لجنداومنوالصلحاء،العلماءمنمحبونالاخرالطرفمنوله

ليلالنفعهممنتصبلانه؛تحبهالعامةوسائر.والكبراءالتجارومنوالامراء،

وقلمه.بلسانهونهارا،

.الابطالأكابرإ5(يتشبهوببعضها،الامثالتضربفبها؛شجاعتهماو

وطلعوقعد،وقام،بنفسهالأمرأعباءوالتقى،غازان)6(نوبةفياللهأقامهفلقد

".)1()ب،ق،ف(:"ومنه

(.الذهبيوجزء،ك،)ففيليست2()

الاصل0من)3(

"!بكفية":الاصل(4)

شثمبه".":النسخبقية)5(

".نوبةاللهأقامهولقد")ف(:)6(
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وكان.)3(وببولاي2(وبخطلوشاه)،مرتين(1)لملكباواجتمع،وخرج

.المغولعلىوجرأتهإقدامهمنيتعجبقبجق)4(

.(حرب)ليثكانهحتى،البحثفيتعتربهقويةحدةوله

والمقامالركنبينحلفتفلو،نعوتهعلىمثليينبهأنمنأكبروهو

العلم!فينفسهمثلهورأى)6(واللهولا،مثلهبعينيرأيتمانيالحلفت

لجهاد،اأنواعجميعمنغازاننوبةفياللهرحمهالشيخفعلهما:قلت

وغير،لموتىاودفن،الطعامواطعام،الاموالإنفاقمنالخير؛انواعوسائر

1(

2(

3(

4(

6(

الاعلىجدهسيرةسار،أرغونبنمحمود-قازان:تقولوالعامة-غازانالتتارملكهو

معركةاخرها،المسلمينبلادعلىالمتكررةلحملاتاصاحبوهو،جنكيزخان

العصر":اعيان"انظر7(5)30سنةإثرهاعلىوتوفي،بالهزيمةفيهامنيالتيشقحب

.(412-212)3/:"الكامنةالدررو"(،4/58-1)

وقعةفيمقدمهموهوالسار،أمراءكبارمن-بالقافقطلوشاه:ويقال-خطلوشاه

نكراء.هزيمةالتترفيهاوهزم،تيميةابنفيهاشاركالتي7(20)سنةالمشهورةشقحب

85(.2/):"الكامنةالدررو"32(،32-212/):العصر"اعيان"انظر7(00)7سعةقتل

اسمه:الصفديقال.]لشاملغزوغازانمعحضرواالذينالسارمقدميأحد:بولاي

العصر":اعيان"انظر.وبامثالهبهتهكمايحرفونهالناسوإنما"مولاي"الصحيح

(/20-71.)7

بالمسلمين،أولمغولباالالتحاقفيامرهوتذبذب،المغلمنأصله،المنصوريقبجق

انظر71(00ت)مقداماشجاعاوكانحسعا،فابلىالمغولقتالعلىأمرهاستقرنلىإ

2(.2-1443)3/:"الكامنةو"الدرر72(،6-4/1):العصر"أعيان"

".حرب"(:)فوفي"،حربليث":الاصلفيقيدها

الذهبي.كلامينتهيالفقرةوبهذه."رأىما":لمطبوعةوا(الذهبيوجزء،)ف
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مشهور.معروف،ذلك

وبقيالبلاد،أطرافلىإالتتارقدملما،سبعمائةسنةبعامذلكبعدثم

عنارتحلوا)1(قدمصرعسكرأنظنهمعلىوغلب،عظيمةشدةفيالخلق

سبعةفيالمصريلجيشالىإالبريدعلىوسار)2(،الشيخركب-الشام

الاولى،جمادىعشرحاديالاثنينيوم،الثامناليومفيالقاهرةودخل،أيام

الناصر.الملكالسلطاندخلوقد،داخلةالمصريينطلابو

وتلاالجهاد،علىوحضهم،بهمواستصرخ،الدولةبأركانفاجتمع

،الثوابمنللمجاهديناللهأعدبماوأخبرهم،والأحاديثالاياتعليهم

المطرمنقاسواممارجوعهمفيالعذرلهوأبدوا،هممهموقويتفاستفاقوا

وتردد،وأكرموهوعظموه،العزموقوي،بالغزاةونوديعرش*3(بيدوالبرد

قلارته.لى!الاعيان

كلامه،وسمعالعيددقيقابنالدينتقيالشيخالسنةهذهفيبهواجتمع

)5(.حفظةرجلهو:فقالالمجلسانقضاءبعدعنه)4(سالوهانهموذكر

ادخلوا".ك(:،ف،ق)ب،وفي،الاصلفيكذا(1)

".وساق"ق(:،و)بالاصل2()

".عرس"يثد(:)حو(،)كفيالنقطومهملة"عرسنيد")ف(:،"غرشمد")ب(:)3(

":الزمانمراةذيل"انظر."بدعرش"المصادرفيوالذي!"عشرينمنذ"(:و)ط

.ـغيرها(،1/472):العصر"أعيانو"(،2/5001):"الاسلامتاريخو"(1/574)

فلسطين.فيطولكرممحافظاتإحدى،قاقونبقربقريةانهاالمصادرمنويفهم

ث!ع!،1عأ"3!419.زر*!5.4!ع!كاثه:الشبكةعلىانظر

)ك(.فيليست(4)

=العلومكلرجلا"رأيت:بهاجتمعلماقالأنهأخرىمصادرفيو.المحفوظكثير:يعني5()
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حبوأنا،الكلاميحبرجلهذا:فقالمعه؟تكلمتفهلا:لهقيل

.السكوت

العيددقيقابقاناخبرهأنهاللهرحمهالشيخعنالذهبياخبرنيولقد

)2(!مثلكيخلقبقي)1(اللهانأظنكنتما:كلامهسماعبعدلهقال

الشيخوصل)3(المذكور،جمادىشهرمنوالعشرينالسابعاليوموفي

البريد.4(على)دمشقلىإ

!!!

.(0،32،335415)ص:"لجامعا".يريد"ماويدعيريدماياخذ،عينيهبين

(.)ففيليست(1)

المزيكلمةنحووهي،لحفظواالعلمفيمثلكسياتيأنأظنكنتما:والمعنى2()

بمثلمصادرعدةفيجاءتالكلمةوهذههسنةخمسمائةنحومنمثلهيرلمإنه:وغيره

يخلقبقياظن"ماكثير:ابنلفظذكرتهالذيالمعنىلىإوأقربها،المؤلفسياق

الاولىكانوإن72(.174،047،448،306،167،2)ص:"لجامعا"انظر."متلك

.(948-488)ص"اللفظيةالمناهيمعجم"انظر.ظاهرهيوهملمااللفظهذاترك

".وصلوالعشرين555"(:و)ب،."..يوموفي"(:)ك)3(

باب".على"(:ك)ف،)4(
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[الشاملبلادالتتارغزوحادثةفيالشيخ]كتاب

)2(:وصورته(1كتابا)لحادثةاهذهفيوكتب

والمسلمين.المؤمنينمنإليهيصلمنلىإ

الذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاته48[ق1اللهورحمةعليكم)3(سلام

يصليانونسالهقدير،شئكلعلىوهو،اهلللحمدوهوهو،إلاإلهلا

الهوعلى،ورسولهعبدهمحمدبريتهمنوخيرته)4(،خلقهمنصفوتهعلى

تسليماً.وسلمواصحابه)5(

الاحزابوهزم،جندهعزو،عبدهونصر،وعدهاللهصدقلمحقدبعد،اما

ألقتالالمؤضفيناللهكفىض!يمينالوالمبغتظهمكفرواالذينالله>ورد،وحده

)6(الكلامتماملنايحققتعالىوالله25[]الاحزاب:(!سزاقويااللهوكات

فيوقذفصياصيهممنالكتتأهلمنطهروهمالذيننزلو>:بقوله

رحمهالدينشمسالشيخوذكر"ناسخها:وقال)ب(فيمختصر233صلىإهنامن(1)

للاختصار".النسخةهذهمنحذفتهبطولهالكتابجمةالترهذهمؤلفالله

صورة([البسملةقبلكوفيف)منهذا1الرحيمالرحمناللهبسم"ك(:،في)فبعده2()

اللهرحمهتيميةابناحمدالعباسأبوالدينتقيالزمانعلامةالاسلامشيخكتبهكتاب

"هعنهورضي

".اللهسلام"(:)ك)3(

".خليقته"ك(:،)ف(4)

"وعمحبه"هو)ف(:ك(،)ق،فيليست)5(

لتمام"0"لنا)ق(:)6(
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ودلرهتمأر!هموأورثكمفرلقا!وتاسرونفرهاتقتلوتالرغبقلوبهم

2-27[.6:]الاحزاب(لديراشئي!لعلىاللهوكاتطوهالموأرضاوأقؤلهم

المفسدالعدو)1(،عدوهممعالمسلمونبهاابتليالتيالفتنةهذهفان

معللمسلمينجرىبماشبيهفيهاجرىقد،الاسلامشريعةعنالخارج

كتابه،فيهااللهأنزلالتيالمغازيفيلمجيواللهرسولعهدعلى)2(عدوهم

الاخرواليوماللهيرجوكانلمناسوةهومما)3(والمؤمنيننبيهبهاوابتلى

دعوةهمااللذينوالسنةالكتابنصوصفان،القيامةيوملىإكثيرااللهوذكر

بالعموماو،والمعنوياللفظيبالعموملخلقاعموم)4(يتناولانلمجعرومحمد

نالتكماالامةهذهاخرتنالرسولهوسنةكتابهفياللهوعهود.المعنوي

أولها.

فنشبهلناعبرةلتكون،الامممنقبلنامنقصصعلينااللهقصوإنما

المستاخرينمنللمؤمنفيكونباوائلها،الاممأواخرونقيس،لهمبحاحالنا

منوالمنافقللكافرويكون)6(،المستقدمينمن)5(للمؤمنكانبماشبه

لىتعاقالكما)7(،المستقدمينمنوالمنافقللكافركانبماشبهالمستأخرين

()1(

()2(

()3(

()4(

()5(

()6(

()7(

ق(:

ف(

ف(

ق(:

ك(:

ك(:

(.)قمنهذا""وسقطت،"هذامع"(:ك

...".علىللمسلمين055شبيهجرى"

.ما"":(و)ك،ما"لمومنونوا":

تحريف."ولان"نبينا:

."للمؤمنين"

."لمتقدمينا"

ه"لمتقدمينا"
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لقد؟ن>:الانبياء)1(قصصذكرجملوأمفصلةيوسفقصةقصلما-

هذهاي[111:]يوسف(يفترفيما!ماكانلنمثالالاولىء!ق!مفي

القصصمنيفترىمابمنزلةليستالكتابفيالمذكورةالقصص

المكذوبة.السيرفي)2(الحروبفييذكرماكنحو،المكذوبة

في!إنوالاؤكلأخرةان!لالئهفاخذه>:فرعونقصةذكرلمالىتعاوقال

25-26[.:]النازعات(يخشعلمنلعئرلكذ

لكغقدكان>وغيرها:ببدرأعدائهمعلمجي!امحمدنبيناسيرةفيوقال

يرونهم!افربوواخرىأللهسبيلفيتقئلفئهيرالتقعافئتايقفيءاية

لأؤ!لعبرصلفذفى!إتلمجمماينبنصرهيؤتدللهو1لعتنراهـ1ئثلييض

.[13:عمران]اال!لائمئرا

منالذينكفرواأخرجهوالذي>النضير:لبنيمحاصرتهفيتعالىوقال

مانعتهرنهروظنوئحرجواأنظننتؤماالحمثرلأولديرهئممنالكئابهل

يخربونالرعبطقلوبهمفىودذفعذسبوالمجثثمناللهفانحهماللهمنحصحونهم

2[.]الحشر:<الائصريهأؤلىفاععبروأالمؤشينوأيدىبأيديهمبيوتهم

(4)وممن،الامةهذهمنعلينا)3(المستقدمينباحوالنعتبرانفامرنا

قال"."ثمك(:،)ففيبعده(1)

وفي"."(:)ف)2(

".المتقدمين"(:)ك)3(

"ومن"ه(:ف)ق،)4(
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الامم.من94[]ققبلها

فقال؛مستمرةوعادتهمطردةسنةذلكفيسنتهأنموضعغيرفيوذكر

فيوالمرجفونمرضقلوبهمفىوالذينالمتفقونيننهلؤ>لبن:لىتعا

!صالله:قولهلىإ(...قلحثصلاإفيهايجاورونفلاثمبهمفغريئكالمدينة

62[.-06:]الاحزاب<تئديلااللهلسنةتجدولنلمحتلث!منخلوالذيففأ

ولاولالا!لىونأفيترثميىبهفروالولواولوهئلاكم>:لىتعاوقال

]الفتح:(تذيلأدلهلسنهمجدولنقبلمنقدخلتألتىأللهسمعة!نص!يم

.]22-23

منالكافرينكدأبالمستأخرينمنالكافريندأبأنسبحانهوأخبر

الأمموداب،عبادهفييامهواللهبسنةيعتبرواأنللعقلاءفينبغي.المستقدمين

خبرها،الخافقينطبقالتيالعظيمةالحادثةهذهمثلفيسيمالا،وعاداتهم

رأسه،ناصيةالنفاقفيهاطلعوشررها،)1(المسلمينديارجميعفيواستطار

يجتثأنالكتابعمودفيه)2(وكاد،ضراسهوأنيابهعنالكفرفيهاوكشر

يحلانالمؤمنينداروعقر،ويصطلم)3(يقطعانالايمانوحبل،ويخترم

والذينالمنافقونوظنالتتار،الفجرةباستيلاءالدينهذايزولوأنالبوار،بها

حزبينقلبلننوغرورا،إلاورسولهاللهوعدهمماأنمرضقلوبهمفي

وكانواالسوءظنوظنوا،قلوبهمفيذلكوزينأبدا،أهليهملىإورسولهالله

."مسلالاا):()ك(1)

."فيها":(ك،)ف(2)

."ينقطع":(ك،)ف3()
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.بوراقوما

منزلةالصاحيالرجلنزلتو،حيرانفيها1()الحليمتركتفتنةونزلت

،اليقظانولابالنائمليسالوسواسلكثرةاللبيبالرجلوتركت،السكران

نأعنشغلبنفسهللرجل)2(وبقي،والاخوانالمعارفقلوبفيهاوتناكرت

.اللهفانيغيث

نفاقأومرضقلوبهمفيالذينمنوالايقان،البصائرهلفيهااللهوميز

أقوامابهاخفضكما،العاليةالدرجاتلىإقوامابهاورفع.إيمانوضعف

منوحدث.الخاطئةأعمالهمآخرينعنبهاوكفر،الهاويةالمنازللىإ

الناسفإن،الكبرىالقيامةمن)3(مختصرةقيامةجعلهاماالبلوىأنواع

الموعود.اليومفيكذلكيتفرقونكماوسعيد)4(،شقيبينمافيهاتفرقوا

يغنيه،شأن)6(منهمامرىءلكلكانإذ؛بيهومهوأخيهمن)5(فيهاالرجلوفر

ولاولدهولامالهعلىيلويلا،بنفسهالنجاةهمتهأقمىمنالناسمنوكان

فيهواخر،والمالالاهلتخليصعلىقوةفيهمن)8(فيهمأنكما)7(،غرسه

".)1()ق(:"الحكيم

"هبقي)2()ق،ف،ك(:"حتى

)3()ك(:"محتضرة".

صح.ومسعود""نسخةفي:الاصلهامشفي(4)

".عن"(:ك،ف)ق،(5)

يومئذ"."منهم(:)ف."منهملكل"(:)ق)6(

".عرسه"(:)ك)7(

".منهم"(:ف،)ق)8(
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درجاتوهم،المطاعالشفيعمنرلةمنزلتهواخر،ببالمنههولمنمعونةزيادة

هوالدفاعالمنفعةفياللهعند

1(،)الصالحوالعملالايمانإلاالشكوىمنالخالصةالمنفعةتنفعولم

(2يمنها)كانتالتيلخبايااوظهرتالسرائر،فيهاوبليت،والتقوىوالبر

كانماأحوحصاحبهيخون،والاعمالالاقوالمنالبهرحأنوتبينالضمائر،

حمدكماالسبيلا)3(،فأضلوهأطاعهممنوكبراءهسادتهوذم.الماالفيإليه

ماصدقوبانسبيلا،5[.]قالرسولمعفاتخذإيمانهفيصدقمنربه

فيهمالذينقلوبوواطأتها،يكونبماالاخبارمنالنبويةالاثاربهجاءت

،المؤمنوناريهاالتيالمبشرات)4(عليهتواطاتكما،محدثونالامةهذه

يضرهممرلاالذين،الدينعلىالظاهرةالمنصورةالطائفةفيهاوتبين

القيامة.يوملىإخذلهممنولاخالفهم

واخر،الديننصرفيمجتهدحزب:أحزابثلاثةالناستحزبحيث

ماجوربينماالناسوانقسم.الالمملامشريعةعنخارجواخر،لهخاذل

اللهمنتمييزاالامتحانهذاوكانالغرور،باللهغرهقدواخرومعذور،

شاءأوإنالمنفقينويعذببصذقهمالفند!يناللهليجزي>ولقسيما،

2[.4:]الأحزاب<رجتماغفوااللهكانإنعلتهتمشوب

([.الخالص")ق(:(1)

تكتمها".كانت"(:ك،)فلجنايا([،اوظهرت"(:)ق."،..فيهاظهرت"(:)ف2()

"هالسبيل"(:)ق)3(

علم"."(:)ف(4)
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بعثلىوتعاسبحانهاللهأن:العظيمةلحادثةاهذهفيالاعتبارووجه

(1)إباحةلجهادالهوشرعكله،الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىمحمدا

اللهينصرونأنصارفيهالهوصارالمدينةلىإهاجرلماثانيا؛إيجاباثمأولا

بضعا-سنينعشرنحووهو-الهجرةبدارمقامهمدة!يمبنفسهفغزا،ورسوله

.تبوك2()غزوةواخرهابدرأولها،غزوةوعشرين

وجمع،براءةسورةاخرهاوفي،الانفالسورةمغازبهأولفياللهأنزل

لمؤمنيناأميرقالكما،واخرهالامرأول)3(ليشابهالمصحففيبينهما

)4(.بالبسملةفصلغيرمنالسورتينبينالقرانعنسئللماعثمان

.غزواتتسعفيمنهاالقتالوكان

فيهما)5(اللهوأنزل.والطائفحنينواخرهابدر،القتالغزواتفأول

،القولفيبينهمايجمعونالناسصارولهذا)6(،القرانبهأخبركما،ملائكته

فيرمضانشهرفيكانتبدرافإنوزماناهمكاناالغزوتينبينماتباعدوإن

فيحنينوغزوة.مكةشامي،ومكةالمدينةبينما،الهجرةمنالثانيةالسنة

مكةهشرقيالطائفمنقريبوادوحنين.الثامنةالسنةمنشوالاخر

يجابا".إدابعدوكذا،"له"ك(:،ف،)قفيبعدها(1)

)ك(.قيليست2()

".لتشابه"ك(:،)ف)3(

،(2122/):لحاكموا3(،0)86والترمذي)786(،داودوأبو3(،9)9حمداأخرجه(4)

.حبانوابنلحاكماوصححهالترمذيوحسنه(.)43حبانوابن

فيها"."ك(:،)ف،فيها"معه")ق(:5()

بهذا"."(:)ف)6(
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ثم.لجعوانةاعمرةواعتمر،لجعرانةبا1(غنائمها)!يوالنبيقسمثم

منقاتلوهوإنماوصفوفا)2(،زحفاالطائفأهليقاتلهفلمالطائفحاصر

ر.جدوراء

حنين.غزوةهيواصطفافازحفاالقتالفيهاكانغزوةوآخر)3(

الكفار،صناديدعلىالمسلمونفيهاظهرغزوةأولبدرغزوةوكانت

ثلاثمائةكانوافانهم،وضعفهمالمسلمينقلةمعرؤوسهموأسرالله)4(وقتل

البعيرعلىوالثلاثةالاثنانيعتقبوكان،فرسانإلامعهمليسعشر،وبضعة

)5(وهيبةوعدةقوةفيمراتثلاثمنأكثربقدرهمعدوهموكانالواحد،

وخيلاء.

وأصحابه!لمجوالنبيوفيهاالمدينةالكفارغزاالمقبلالعاممنكانفلما

وتركواالكفار،ربعمننحوواصحابه)6(في!يوالنبيإليهم51[]قفخرج

للمسلمينالكرةأولاوكانتآخر.موضعإلىينقلوهملمبالمدينةعيالهم

قليلانفراإلاالمسلمينعسكرعامةفانهزمللكفار)7(،صارتئم،عليهم

النبيقتلعلىوحرصواجرح.منومنهمقتل،منمنهم!يمالنبيحول

)1()ف(:"غنائما".

."صفوفاولا":()ف(2)

.فآخر"":(ك،ف،)ق3()

."وقتلهم":()ق(4)

."وهيئة":()ف(5)

.()فمنسقط"صحابهوا...فخرج"(6)

.لكفار"":()ك7()
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وأنزل،رأسهعلىالبيضةوهشموا،جبينهوشجوا،رباعيتهكسرواحتى(1!يخم)

أهكمنغدو!وإذ>:قولهمن،عمراناللم!ورةشطرمننحوافيهاالله

ائذينن>فيها:قالأنلىإ121[:عمران]ا!(لتقتالمقعداتمومنيهتتبوي

كسبواولقدماببعضلشئطاناشتزلهمإنمااتجمعانالتقىيوممنكملولو!

ذو!>فيها:وقال155[،:عمران]ا!<صليمغفورلئهإناللهعخهمعفا

فمثملتضاذاحئبإذنهتحئحوئهمإذ-وعدهالئهصدق!م

من!متحبوف!ماأرلبهممابعدمنماوعكلئتم،مرفىوتتزعتم

يدلعثهمصرفكمثئمالاخرةلريدمقوممالديخالريدمن

وقال152[،:عمران]ال(ائمومنينعلىذوفندلراللهعت!تمعفاولنذ

عندمنهوقلهذاأقىقلنممثدثهاأصئتمقدمصدهأصخبتكم>أولضافيها:

ن:165[.عمر(]ا!سىءمديرعكصللهإنانفسمكتم

تزلزلمنفمنهمقتل،قدمحمداان:الناسفينعققدالشيطانوكان

قدرسولممحمذإلاوما>:لىتعااللهفقال،فقاتلثبتمنومنهم،فهربلذلك

علىينقلمثومناغقئكلجعلىنقليحثم!لأوفاتاقماينلرسل1قبلهمنظت

.[441:عمران]ال(الشرينأللهوسيخزىشيايضراللهفلنعقبته

وكانت،الماضيالعامفيانكسروالماالمسلمينحالمثل)2(هذاوكان

فسادمن؛واضحةوخطاياطاهرةبذنوبالماضيالعامفيالمسلمينهزيمة

)ق(.من"سقطت...مج!ه)1("منهم

)2()ق(:"فكان".
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الكتابحكمعنوالإعراض،والفواحشوالظلملخيلاء،والفخرو،النيات

المسلمينمنكثيرعلىوالبغي،اللهفرائضعلىالمحافظةوعن،والسنة

.والروم(1)لجزيرةابأرضالذين

فيشارغا،والمسالمةبالموادعةمنهمراضياالامراولفيعدوهموكان

عرضواقدهموكانوا،والامانالايمانفيمبتدئاوكان.الاسلامفيالدخول

نألمؤمنينباورحمتهاللهحكمةمنفكان=الايمانأحكاممنكثيرعن

منوليظهر،ربهملىإوييتبواامنواالذينالله)2(ليمحصبهابتلاهمبماابتلاهم

شرائععنلخروجو،والننكثوالمكرالبغيمنمنه)3(ظهرماعدوهم

.الانتقامبهيستوجمطماوبعدوهمالنصربهيستوجبونمابهمفيقوم،الاسلام

ماالكبيرالشرمنورعيتهمالمسلمينمقاتلةمنكثيرنفوسفيكانفقد

لهملاوجب-المذكورةلحالاعلىهوالذي-بعدوهمظفربه)4(يقترنلو

يوصف.مالاوالدنياالدينفسادمنذلك

يوموهزيمتهم)5(،ونعمةرحمةكانبدريومللمؤمنيناللهنصرأنكما

المؤمنين.على)6(ونعمةرحمةباظنهاكانأحد

":البلدانمعجم"انظر،الموصلفوقبلدةوهي،التغلبيعمرابنجزيرة:أي(1)

السورية.لحدوداعلى،الاناضولشرقجنوبتركيابجمهوريةالانتقع(.138)2/

فيمحص".بهابتلاهمأن"(:)ق2()

(.)قفيليست)3(

".اقترن"(:)ق(4)

".ونعيمهاللهرحمةمنكان"(:)ق،055"يومللمسلمين"(:)ك(5)

)ك(.فيليستباطنها"و"،"ورحمةنعمة"(:ك)ف،)6(
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وليسله،خيراكانالاقضاءللمؤمناللهيقضيلا":قال!مبمالنبيفان

أصابتهوانله،خيراكاناللهفشكرسراءاصابتهإن،للمؤمنإلالأحدذلك

.(1")لهخيواكانفصبر52[ق1ضراء

بأكثرأحدبعدوكانبأحد،شبيهةاولعامالمسلمينحادثةكانتفلما

هذافيكذلك=الخندقبغزوةالمسلمونابتليقد-بسنتينوقيل-سنةمن

عام!لمجمالنبيمعالمسلمونابتليماكنحو،بعدوهم)2(المسلمونابتليالعام

.لاحزابسورةفيهااللهأنزلالتيلاحزابغزوةوهي،الخندق

فيهاوأعزلمجيالهعبدهفيهااللهنصرالتيالغزاةهذهدكرتضمنتسورةوهي

،قتالبغير)4(وحدهعليهمتحزبواالذينالاحزابوهزم)3(،المؤمنينجنده

عدوهم.بإزاءالمؤمنينبثباتبل

بيته؛اهلوحرمة)5(،وحرمتهوحقوقهلمج!اللهرسولخصائصفيهاذكر

هذهغزوتنافيذلككانكما،قتالبغيرفيهااللهنصرهالذيالقلبهوكانلما

وانقسم،لخندقاغزوةفيظهركماالدينتأييد)7(سرفيهاوظهرسواء)6(.

.الخندقعامكانقسامهمفيهاالناس

هبنحوهعنهاللهرضيصهيبحديثمن2()999رقممسلمأخرجه(1)

."المؤمنون":(ك،)ف(2)

)ك(.منالهامشفيوصححها،"المؤمنون"ك(:)ف،)3(

)ق(.فيليست"وحدهو"،"عليه"(:)ك)4(

"."ورحمته)ق(:)5(

حرف)حد(ينظرالاصلفيفوقها)6(

تابيد([..ظهر.ـ.هلوسواء،")ف(:)7(

183



صار؛والنصرةبالهجرةعزهومحمدابعث1(منذ)لىتعااللهأنوذلك

:أقسامثلاثةالناس

وباطنا.ظاهرابهآمنواالذينوهم،مؤمنينقسما

به.الكفرأظهرواالذينوهمكفارا،وقسما

باطنا.لاظاهرابهآمنواالذينوهم،منافقينوقسما

فيوايتين،المؤمنينصفةفياياتبأربعالبقرةسورة)2(اللهافتتحولهذا

المنافقين.صفةفيآيةعشرةوثلاث،الكافرينصفة

عليهدلتكما،وشعبدعائملهوالنفاقوالكفرالايمانمنواحدوكل

اللهرضيطالببيبنعليالمؤمنينأميرفسرهوكما،والسنةالكتابدلائل

)3(.وشعبهودعائمهالايمانفيعنهالمأثورلحديثافيعنه

كنفاقالنار،منالاسفلالدركفيصاحبهيكوناأكبر،هوماالنفاقفمن

بهجاءمابعضجحودأو،الرسولتكذيبيظهربأن،وغيرهأبيب!اللهعبد

المساءةأو،دينهبانخفاضالمسزةأو،اتباعهوجوباعتقادعدمأو،بغضهأو

ورسوله.للهعدواإلاصاحبهيكونلامماذلكونحو،دينهبظهور

)1()ق(:"مذ".

)ك(.فيليسالجلالةلفظ)2(

":تاريخه"فيعساكروابن(،0571)رقمالاعتقاد"شرح"فياللالكائياخرجه)3(

":الميزان"فيالذهبيوذكره،ضعيفوهولحكمابنسليمانبهتفرد5(.451/)2

منكراته.من938(2/)
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هوبل(،1)بعدهزالوما!اللهرسولزمنفيموجوداكانالقدروهذا

فإذا.اقوىعهدهعلىالايمانموجباتلكون2(؛)عهدهعلىمنهاكثربعده

لىهأوذلكدونفيمافوجودهموجودا،)3(النفاقكانقوتهامعكانت

قوله:بينهكما،بعضهميعلمولاالمنافقينبعضيعلمكانلمجعأنهوكما

ط!ِ!
لاالنفاقعلىمردولمديةفلومنمتفقونلأغرابحول!مفوممن>

يعلمونقدوورثتهبعدهخلفاؤهكذلك[101:]التوبة!نع!همتعلحر

بعضا)5(.يعلمونولاالمنافقينبعض)4(

فيكثيرونمنافقونالطوائفعامةمنالاسلاملىإالمنتسبينوفي

الزنادقة.ويسمون،والعامةلخاصةا

ذإ،يعلاملاذلكلكونالظاهر،فيتوبتهمقبولفيالعلماءاختلفوقد

من53[]قالمتفلسفةفييكثرونوهؤلاء،الاسلاميظهروندائماهم

ويوجدون.ذلكمنأقلالكتابفيثمالاطباء،فيثم،ونحوهمالمنجمين

أيضاهالعامةوفيوالامراء،المقاتلةو)6(والمتفقهةالمتصوفةفي

منففيهم،الرافضةلاسيماالبدعأهلنحلفيكثيرايوجدونولكن

)ق(.في)1(ليست

"هذه".)ق(:فيتحرفت)2(

"معها".)ف،ق(:فيبعده)3(

"ببعض"."بعض"،و)ق(::الاصل)4(

)ق(.منوسقطت.""بعضهم،ح(:ك،و)ف،بعض"":الاصل5()

."وفي([(:ك،ق،)ف)6(
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الخرميةكانتولهذا،النحلأهلمنأحدفيليسما،والمنافقينالزنادقة

الزنادقةالمنافقيقمنونحوهم،والنصيريةوالاسماعيليةوالقرامطةوالباطنية

الرافضة.لىإمنتسبة

دولةلىإميلمنهم(1لكثير)-الاوقاتهدهفي-المنافقونوهؤلاء

عليه.همومايتركونهمبل،الاسلامشريعةيلزمونهملالكونهمالتتار؛هؤلاء

علىواستيلائهمالدنيا،فيسيرتهملفسادالتتارعنينفرونإنماوبعضهم

النفاقضربفهذا.الدينلاجللا،والسبيالدماءعلىواجترائهم،الاموال

الاكبر.

إذايكذبانمثلونحوها،الاعمالفيالنفاقفهوالأصغر:النفاقواما

ففي،خاصمإذايفجرأو،ائتمنإذاويخونوعد،إذايخلف2(أو)،حدث

حذثإذا:ثلاثلمنافقااية":قال4(انه)!ي!النبيعن")3(الصحيحين"

صام"وان:صحيحةروايةوفي."خانائتمنوإذا،أخلفوعدواذاكذب،

".مسلمأنهوزعموصلى

مناربع":قاللمجيالهالنبيعنعمروبناللهعبدعن")5("الصحيحينوفي

منخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالضا،منافقاكانفيهكن

)1()ف(:"كثير".

)2()ك(:"و".

".وصامصلىوإن"(:)كفيووقع.تقدموقد(5)9رقمومسلم)33(،رقمالبخاري)3(

(.ك،ف،)قفيليست(4)

.تقدموقد(.)58ومسلم34(،)البخاري(5)
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غدر،عاهدواذا،أخلف(1وعد)واذاكذب،حدباذا:يدعهاحتىالنفاق

فجر".خاصموإذا

قال،المنافقينخصالمنفانهلجهاد،اعنالاعراض:البابهذاومن

منشعبةعلىماتبالغزونفسهيحدبولميغزولمماتمن"لمجيم:النبي

2(.)مسلمرواه("نفاق

فضحتلانها("الفاضحة"تسمىالتيبراءةسورةاللهأنزلوقد

ما،الفاضحةهي:قالعباسابنعن")3(الصحيحين"فيأخرجاه.المنافقين

فيهاهذكرإلاأحديبقىلاانظنواحتى(ومنهم،)ومنهمتنزلزالت

عنبحثتلانها؛البحوثسورةهي:قالالاسودبنالمقدادوعن

لمنافقين.ا4(سرائر)

المنافقين.مخاردأثارتلانها؛المثيرةهي:قالقتادةوعن

.متقاربانوالإثارةلبعثرةو.المبعمرةهي:قال)5(إسحاقابنوعن

:يقال.النفاقمرضمنتبرىءلانهاالمقشقشة؛أنهاعمر:ابنوعن

برأ.إذاالمريضتقشقش

لانهما؛المقشقشتان:الاخلاصتيلسوريقالوكان:الاصمعيوقال

لحديث.امصادرومنالاخرىالنسخمنوالمثبت،قلمسبق،عاهد"":الاصل(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن(0191رقم)2()

3(.310)ومسلملجلاء،ابابالتفسير،كتابالبخاري)3(

سائر".")ق(:(4)

".عباسابن"(:)كخطا،""ابي:الاصل5()
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1(.)النفاقمنيبرئان

منتسععام-تبوكغزوة!يو-النبيمغازياخرفينزلتالسورةوهذه

ووصفهم،المنافقينأحوالفيهااللهفكشفوظهر،الاسلامعزوقد،الهجرة

الله،سبيلفيالنفقةعنبالبخل)2(ووصفهملجهاد،اوتركلجبنبافيها

4(.)لجبنواالبخل:داءان)3(عظيمانوهذان.المالعلىوالشبح

")5(خالعوجبنهالعشحالمرءفيما"شر:54[]ق!ك!ي!النبيقال

قوله:عليهدلكماللنارالموجبةالكبائرمنيكونانقدولهذا.صحيححديث

فملث!:هوبللهمءهرخئرافضلهمناللهءاتيهمبضآشخلونالذينولاتحسبن>

يوِلهتمومن>:لىتعاوقال[018:عمران]آل!القئمةيومبهءبطواماسيطودون

مففنذصبءبغضبفئةإفمتحئرأأولقمالمنحرفاإلادبرهيوبؤ

.[61:]الانفال(اتمصيروبئسررجهنمومأونهآلله

إنهغبالله>ويحلفوت:تعالىفقال؛والفزعبالجبنوصفهموأما)6(

اوملخايجدوتلو!يقرقوتقومولاكنهممنكؤهمومالمتم

376-377(.)3/المنثور":الدر"الاسماءلهذهانظر(1)

.فيها[("زيادة(:)ف2()

"رذءان":الاصل)3(

".والبخللجبنا"(:)ك(4)

والبيهقي:32(،05)حبانوابن2(،115)داودوأبو82(،010،863)حمدااخرجه(5)

عنه0اللهرضيهريرةبيأحديثمنوغيرهم(،017)9/

"فاما".(:ك،ف،)ق)6(
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.[-5657:]التوبة(تحم!يئوهملة!لولومدخلااؤمعرت

ولكن،منهمهمفما،المؤمنينمنأنهمحلفواوإنأنهمسبحانهفأخبر

المعاقل(1مثل)إليهيلجأون(مئخايحدوتلو>!العدومنيفزعون

جمعوهي(>اؤمغرلتىلجهادايتركمنإليهايفرالتيلحصودوا

الماء.يغوركمايستتر،:أيفيهايغورالداخللانبذلكسميت)2(،مغارة

ذلكغير)3(أوبابهلضيقإماإليهالدخوليتنكلفالذيوهو(مدخلاو>

عن(>لولواومشقةبكلفةالدخولكانولو)4(إليهيدحلونمكانا:أي

كالفرس،شئيردهملاسراعاإيسرعون.أي(تححونوهم>إلةلجهادا

.اللجاميردهلاحملإذاالذيلجموحا

منقبلهاوفيماحادثتنا،فيكثيرينأقوامعلىمنطبقوصفوهذا

وبعدها.لحوادثا

وذكرلمجهائخكلةسورةأنزلت>فإذ:!امحمدسورةفيقالوكذلك

منعليهالمغشئظرإلئكيخظرونمرضقلوبهمفيلذينشةالمحتال!ر

فلوالأمرعزمفإذئعووبثوقولٌطاعهيه>لهمفبعدا)5(:اي(لهصفاؤكالمؤلطط

".)1()ك(:"من

."...سميتومغاراتمغارة":(ك،و)ف)ف(،من(مغارات)أوسقطت2()

لغير"."ك(:،ف)ق،)3(

".فيه")ف(:(4)

بعدا".")ف(:)5(
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2[.2-01محمد:]<لهمخ!يملكانأللهصدكتا

وبخهدوايرتابوالم-ثمورسولهبالتهءامنوالذينالمؤمنون!انما:لىتعاوقال

[15:]الحجرات(الضخدقوتهمأوليهكاللهفيَس!يلوأنفسهؤبائوالهم

وجاهد.امنفيمنالمؤمنينفحصر

أنالأخرواليؤمباللهيؤ!ونلذينيسئدنكلا>:تعالىوقال

لاالذينيسئدنكنما!با!قينعليمدلهووأنفسهخباقولهمدبهدوا

(يترددوترتبهمفيفهمقلوبهموازتابتلاخراواتيومباللهيؤمنون

.[4-445:]التوبة

وانمالجهاد،اتركفيالرسوليستاذنلاالمؤمنباناللهمنإخبارفهذا

وجدالقرانتدبرومن؟استئذانغيرمنبالتاركفكيف.يؤمنلاالذييستاذنه

المعنى.هذاعلىمتضافرةهذانظائر

أتهمإلانفقشه!منهمتقبلمنعهؤأنوما>:بالشحوصفهمفيوقال

إلاولاينفقونعصالىوهملاإا!لوةيالؤنولاوبرشوله-بالله!فروا

.[45:]التوبة(وهمبهرهون

راشا؟!النفقةترك(1من)فكيفكارها،أنفقمنحالفهذه

يعطولملهانرضوامخهاأغالوأف!نلصدقتفىللمزكمقومنهم>:وقال

58[.:]التوبة<لمجمم!ونهمذاِمتها

".)1()ف،ك(:"بمن
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ولنكوننلن!حدقن-فضلهمنءاتننالبللهعهدمن>ومتهم:وقال

معرضوت(وهموتولوابه-!طوافض!-منءاقحهمفلما!الصئلحينمن

75-76[.:]التوبة

الاخبارمى!ثيراإنءامنوأأئذين>يايها:السورةفيوقال55[]ق

أدلهعنَسبيلويصدوتبا!طلافاسأمولليأ!يونوألرهبان

فبشزهمللهسبيلفيولايخفقونهاة!والذهبيكنزونوالذدى

جباههمبهافتكوفجهنونارفيلخهاتحمنيؤم!ألم+سذ

(تكنزوتماكنتمفاوفوالاتفسسكممانبزتتمهذاوجمهورهموجنوبهم

34-35[.لتوبة:]

مستحقهعنمنعهأوحقه،بغيرالمالاخذمنحالالايةهذهفانتظمت

ناأخبروقدالعباد.هموالرهبانالعلماء،همالاحبارفإن؛الناسجميعمن

،ويمنعونيعرضون:أيويصدون،بالباطلالناساموالياكلونمنهمكثيرا

صدا)1(.غيرهوصدصدوداالحقعنصد:يقال

الدين،علىعطيةأووقفمن،بالباطليؤكلمافيهيندرجوهذا

كاموالالمشتركةالاموالومن،الدينلأهلتنذرالتيوالنذوركالصلات)2(

ذلك.ونحوالمالبيت

دين.بشبهةبالباطلالمالياكلفيمنفهذا

)ك(5)1(لسيتفي

."كالصلاة":()ف(2)
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ولاينفقونهافيلففحةولذهبيكنزونئذلى>وقال:ثم

الله،سبيلفيالواجبةالنفقةعنالمالكنزمنفيهيندرجفهذا(سبيل

وأغنياومقدمااوملكاكانسواء"الله"سبيلباسمالأعمالأحقلجهادوا

ذلك.غير

كنزفما،والمكسوبالموروث)1(المالمنكنزماهذافيدخلوإذا

مصالحهمويستحقها)2(،الامةعموميستحقهاالتيالمشتركةالاموالمن

حرى.وأولى

***

فصل

،الأحزابسورةالانسانفرأفإذا،لمنافقواالمؤمنمعنىبعضتبينفاذا

كانتكيفوالمغازيوالفقهوالتمسيرلحديثافيالمنقولاتمنوعرف

مصداقوجد=بتلكالحادثةهذهاعتبرثم،القرآنبهانزلالتيالوافعةصفة

كما،الثلاثةالافساملىإلحادثةاهذهفيانقسمواالناسنوذكرنا)3(،ما

.المتشابهاتمنكثيرلهوتبينتلك،فيانقسموا

ؤالمتفمين(آلبهفريندولاتطعتقالنبئ>يايها:بقولهالسورةاللهافتتح

فضلاكبيرااللهمنلهمبانوبمثرألمؤمنين>:قولهأثنائهافيوذكر[1:]الاحزاب

".البابهذافي")ق(:(1)

ومستحقها"."ك(:ف،)ق،2()

"،ذكرناه"ماف(:)ق،)3(
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ماواتبع>:قالثم47-48[]الاحزاب:(والمنمقينالبهفريننظعولا!

كلادفةوتو!ل!خبيراتعملونبماكاناللهإنزفيمنإقثيوح!؟

2-3[.]الاحزاب:!كيلأباللهوستفئ

وبأن-سنتههيالتي-لحكمةواالكتابمنإليهأوحيماباتباعفأمره

الله.علىيتوكل

ه<شبدنجك>:قولهتحقق(1)لاولفبا

.(فمتعين>وإياك:قولهتحققوبالثانية

>لخه:وقوله[123]هود:(علثهوتوكل>قامخبد:قولهذلكومثل

88[.]هود:(أندبوإلفتوكلت

أوكد؛لجهادافيذلكفإن،الدينجميعفيبهمأموراكانوإنوهذا

منقويبتأييدإلايتملاوذلك،والمنافقينالكفاريجاهدأنلىإيحتاجلانه

الشريفة.الاحوالجميعسناموانتظم،العملسناملجهاداكانولهذا،الله

علىأذلةومجبونه-يحهمبقوماللهياقى>قسوف:قولهفيكماالمحبةسنامففيه

لايص(لومةيخافون56[ولا]قاللهسبيلفييجهدوتائكفرينعلىأعزهالمؤمنين

54[.:]المائدة

الصبرإلىالناسأحوجالمجاهدفانالصبر،وسنامالتوكلسناموفيه

الديخافيلنبونمماظلموابعدمناللهفيهاجروأوالذين>:قالولهذا،والتوكل

."نيةالثا"ومابعدها،"لىلأوفبا":(ك،ف)فيو،سهووهو"ولفبا":لأصلا(1)
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رئهضوبئصبرواالذين!يعلمونلوكانوأاكبرالاخرةولاخرحسنة

ضبروآوباللهاشتعينوالقومهموسىقالو>41-42[]النحل:(شوئحلوبئ

!قين<والفقبةسادمنشمامنيورثهاللها،ضضان

]الاعراف:128[.

الامامةيوجبان-التوكلاصل(1هو)الذي-واليقينالصبركانولهذا

بامرناتهدون)2(أبمةمخموجعلنا>:لىتعاقولهعليهدلكما،الدينفي

2[ه4:]السجدة(يونمئابنناو!انواصوالما

لدكما،العلمبابوابمحيطةهيالتيللهدايةموجبالجهاداكانولهذا

96[.:]العنكبوت<سبلنالنهديعهمفينانجهدوأوالذين>:قولهعليه

الإمامانقالولهذا،لىتعا)3(سبلهجميعهدايتهفيهجاهدلمنفجعل

شيءفيالناساختلفإذاوغيرهما:حنبلبنواحمدالمباركبناللهعبد

وائذين>:قاللىتعااللهلان؛معهملحقافإنالثغر،اهلعليهمافانظروا

.(4)<سبلنالخفديخهمفشانجهدوأ

الدنيا)5(.لحياةافيالزهدحقيقةايضا:لجهاداوفي

.الاصولجميعفيكذا(1)

..".وجعلناهم":الاصول(2)

."سبيله"(:)ق)3(

)ف،ك(.من...سبلنا"سقطلمن"فجعل)4(

الدنيا".الداروفي"ك(:ف،)ق،فيبعده)5(
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فيلااللهسبيلفيجاهدفيمنالكلامفان،الاخلاصحقيقةأيضا:وفيه

لمنإلايكونلاوهذا،لحميةاسبيلولا،المالسبيلولا،الرياسةسبيل

1(.لله)كلهالدينوليكونالعليا،هياللهكلمةلتكونقاتل

قالكماللمعبود،والمالالنقرتسليم:الاخلاصمراتبواعظم

الجنةلهمبانئوالموأ!سهمالمؤششينمفاشرىالله!ان:لىتعا

.[111:التوبة1(و!نلوتيخقنلونالثهسبيلفيلمجنلوت

دونمالىإ،اللهلىإالنظرأعلاه،نعيمكلحوتالتيللداراسملجنةوا

اللهقالطكما،نعرفهلاوقدنعرفهقدمماالاعينوتلذالانفستشتهيهمماذلك

ولا،راتعينمالاالصالحينلعبادياعددت":رسولهعنهرواهفيمالىتعا

بشر")2(.قلبعلىخطرولا،سمعتأذن

بهذا.السورةهذهافتتاجأسباببعضتبينفقد

تكئمعلت!إذجاللهنعمهأبمروأمنوأءالذينيايها>:تعالىقالطانهثم

بصحيرا(تغملونبمااللهوكانتروهالمرلمجاوج!قفازسلناعلئهمبخود

9[ه:الاحزاب1

القصة:مختصر)3(وكان

وجاءوا،حولهمالذينالمشركينعامة)4(عليهمتحربالمسلمينأن

.الكلامفيوتاخيرتقديمك(،)فوفي."،"هكلمةولتكون،دلهكلهالدينليكون")ق(:(1)

عنه.اللهرضيهريربيأحديثمن282(4)ومسلم32(،4)4البخاريأخرجه2()

".هذهمختصر")ق(:)3(

)ف(.فيليست(4)
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وحلفاوهاقري!ث!فاجتمعت،لمؤمنيناليستأصلوالمدينةالىإبجموعهم

(1وحلفاؤها)غطفانواجتمعتوالاحابيش،نجدهلوكنانةمنومواليها

نجد.قبائلمنوغيرهموفزارةوأشجعأسدبنيمن

النبي!كانالنضيربنيفإلىوالنضير،قريطةمناليهودأيضاواجتمعت

الأحزابفيفجاءواالحشر،سورةفياللهذكرهكماذلك،قبلأجلاهمقد

فلم،لمدينةامنقريبالهومجاورون!ي!للنبي)2(متعاهدونوهم،قريظةلىإ

،الاحزابفيودخلواالعهدقريظةنقضتحتى57[]قبهم)3(،يزالوا

فرفع،متعددةمراتالمسلمينبقدروهم،العظيمةالاحزابهذهفاجتمعت

لجواسق،امثلوهي،المدينةاطامفيوالصبيانالنساءمنالذريةلمجي!النبي

القريبلجبلاوهوسلعلىإ)4(ظهرهموجعلأخر،مواضعلىإينقلهمولم

والعدوخندقا،العدووبينبينهوجعل،والشامالغربناحيةمنالمدينةمن

منتمكنلو،العداوةشديدعدواوكان،والسافلةالعاليةمنبهمأحاطقد

.النكاياتأعظمفيهمنكايتهلكانتالمؤمنين

،التركأنواعمنوغيرهممغلمنالعدوهذاتحزبلحادثةاهذهوفي*

الارمنمننصارىومن،المرتدةأجناسمنونحوهم،ومستعربةفرسومن

الاقدامبينوهو،المسلميندياربجانبالعدو)5(هذاونزل،وغيرهم

(..ك،)فمنسقطتوحلفاؤها"05هومواليها"(1)

."معاهدون":(ك،ف،)ق(2)

.(ك،)ففيليست3()

".ظهورهمجعل"(:)ق،اخر"موضع"(:)ف(4)

)ف(.منسقطت.العدو"..فعلمن"(5)
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علىالاستيلاء(1)وقصدهم،المسلمينمنبإزائهممنقلةمع،والاحجام

اهلها.واصطلامالدار،

علىلحصاراودام)2(.المؤمنينبإزاءالمدينةبنواحياولئكنزلكما

عشرين:وقيل،ليلةوعشرينبضعا-قيلماعلى-الخندقعامالمسلمين

ليلة.

راجعاانصرافهأولوكانالاخر،ربيععشرسابعالفراتعبرالعدووهذا

نيثااوحاديالاثنينيوممعهبمنغازانالكبيرمقدمهمرجعلماحلب،عن

مصرلىإ-المسلمينعسكر)4(-العسكردخليوم)3(لىالاوجمادىعشر

القضية.هذهفيوخاطبهم،الداعيبهمواجتمع،المحروسة

من،ألقىماالمؤمنينقلوبفيألقىلماوتعالىسبحانهاللهوكان

.والانصرافالروععدوهمقلوبفيألقى=والعزمالاهتمام

اللهصرفبها،منكرةشديدةوريحشديد،بر؟لخندقاعاموكان

تروها<لمرلمجاوجنودا>فازسملناعلتهم:لىتعاقالكما،المدينةعنالاحمراب

.[9:]الاحزاب

اكثرخلافعلىوالبرد،والمطرالثلحفيهاللهأكثرالعام(وهذا)ه

."همدمقصوو":(ك،ف)(1)

."...ودامالمدينةبضواحيأولئك"(:)ق2()

"جمادىثاني"و)ق(:الاصل)3(

عسكر".دخل")ق(:)4(

هذا"."وهكذاك(:ف،)ق،)5(
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للهفإد،ذلكتكرهوالا:لهمنقولوكنا،ذلكالناساكثركرهحتى،العادات

ورحمة.حكمةفيه

كثرفانهالعدو،1(به)اللهصرفالتيالاسباباعظممنذلكوكان

ايضاوهلك،اللهشاءماخيلهممنهلكحتىوالبرد،والمطرالثلحعليهم

بسببوالعجز)2(الضعفخيلهمبقيةوفيفيهموظهر،اللهشاءمنمنهم

بعضعنبلغنيحتى.بقتالمعهلهمطاقةلا)3(انهمراواما=لجوعواالبرد

فيعدوناوجوهنا،اللهبيضلا:قالانه)4(الشمالارضفيالمقدمينكبار

إ)5(.ناخذهمولانعودونحن،شعرهلىإالثلح

فيللهكانلكنيصطادونهم،لوللمسلمينصيداكانواانهمعلمواوحتى

عظيمة.حكمةاصطيادهمتاخير)6(

ل!ذسمشفلومنفودكممنجاءكمإذ>:الاحزابشانفياللهوقال

اتتلىهنالك!الظنوناباللهوتظنونالحناجرالقلوبولعتالأبضرزاغت

.[11-01:لاحزاب]ا(ا،شديهزلزاوزلزلوالمشمنونا

)1()ق(:"بها".

".الضعفمن":النسخوبقية،الاصلفيكذا2()

أنه".")ف(:)3(

".الشام"ك(:،)ف(4)

)ق(،"ناخذهمولا"فيالواوبدونلكنمثلهاو)ق(،"ناخذهمولاقعود"ونحن)ك(:5()

الواو.حذففي)ف(شاركتلكن،مثبتهوكما

تاخيرفيلكن")ك(:،"اللهتأخيرفيلله"لكن)ف(:،..."تاخيرفيللهلكن")ق(:)6(

...".الله
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(1)ليوشما،الشامعلوناحيتيمنالعدوجاء؛العامهذاوهكذا*

القلوبوبلغت58[ق1عظيمازيغاالابصارفزاغت؛الفراتوقِبلي)2(،الفرات

لىإالعسكربانصرافالخبراستفاضلمالاسيماالبلاء،لعظملحناجرا

4(:)الظنونباللهالناسوظن،دمشقلىإوتوجههالعدو،)3(وبقربمصر،

أهليصطلمواحتى،الشامجندمنأحدقدامهميقفلاأنهيظنهذا

.الشام

إحاطةبهموأحاطوا،كسرةشرلكسروهموقفوالوأنهميظنوهذا

بالقمر.الهالة

مملكةتحتتكونبقيتولا،تسكنبقيتماالشامأرضأنيظنوهذا

.الاسلام

فلاعليها،فيستولونمصرلىإيذهبونثميأخذونها،أنهميظنوهذا

ونحوها.اليمقلىإبالفرارنفسهفيحدثاحد،قدامهميقف

عامملكوهاكما،العاميملكونها)5(إنهم:قال-ظنهأحسنإذا-وهذا

منهم،فيستنقذهامصرمقالعسكريخرجقدثم.وخمسينسبعسنةهولاكو

خيارهم.ظنوهذا)6(.العامذلكخرجكما

."ليشماوهو":(ك،)ف(1)

0"قبليوهو":(ك،)ف(2)

"."وتقرب:النسخبقية)3(

"الظنونا".:النسخبقية(4)

."..لا.إنهم...أحسنوهذا")ق(:5()

هكذا".")ق(:)6(
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التحديثوأهل،النبوية(1)الاثارةاهلبهخبرهماانيظنوهذا

2(.)لاغيةوخرافات،كاذبةنيامالمبشراتوا

مر)3(فؤادهمنالظقيمرحتى،والفزعالرعبعليهاستولىقدوهذا

يتكلم.لسانولايتفهمعقللهليس)4(،السحاب

لاسيما،الارادات)5(عندهوتقابلت،الاماراتعندهتعارضتقدوهذا

بينالتحديثفييميزولا،والكاذبالصادقبينالمبشراتمنيفرقلاوهو

نأإمابلالعلماء،معرفةالاثريةالنصوصيعرفولا،والصائبالمخطئ

دلالتهالوجوهيتفطنلاقدثمالغبراء)6(.سماعسمعهاقداوبهاجاهلايكون

الروية.)8(بادئفيلهامعارضانهيتخيلمالدفع)7(يهتديولا،الخفية

بهجمتوترابالاهتداء،متسماكانمنعلىلحيرةااستولتفلذلك

زلزا،وزلربلوالمقمنونأتتلىهنالك>لحصباء-باالصبيانتراجمالاراء

الوراثةاهل...":قولهمنالتاليةالصفحةفيتيسيامالهويشهد(و)قبالاصلكذا(1)

شيخاستخدمهوقد.السياسة:يعني"الايالة":وتحتمل.الاثار""(:ك،)فوقي،"النبوية

":الفتاوىمجموعو"(،بتحقيقي-4)ص"الشرعية"السياسةانظر،مواضعقيالاسلام

/22(463).

النسخ.باقيمنوالمثبت"لاعمة":الاصل2()

"بفؤاده".:النسخبقية)3(

تحريف."السخافمن":الاصل(4)

(.)قمنسقط"عنده...لامارات"ا(5)

."لعبرا":()ك،"العبرا000وقد":()ف،"العيرا":(ق)(6)

."يهدي":(ق)(7)

النسخهباقيمنلمثبت1و""ناديو)ق(:الاصلفي)8(
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بهيكفرالذي1(البلاء)بهذااللهابتلاهم[11:]الاحزاب(شديدا

،الرجفاتمنلهمحصل)3(بماوزلزلوا،تهمدرجابهويرفعنليئاتهم)2(،

.الدرجات4()أعلىبهاستوجبواما

اللهئاوعدنامرضقلوبهمفيوالذينالمئفقونيقولولمذ>:لىتعااللهقال

.[21:]الاحزاب(غىلرالرسوله،إلا

لخلافةوا،النبويةالوراثةأهلوعدهمفيماالفتنةهذهفيقالواوهكذا*

اللهبرسولالتأسيلهؤلاءحصلحتى،عنهالمحدئوناللهوجنب،الرسالية

]الاحزاب:(أسموخسنةلمحهرسولفىلكملقدكان>:لىتعااللهقالكما!لخ!،

عليهم.التنبيهمضىفقدالمنافقونفأما

فذكروا،السمورةهذهفيذكرهمتكررفقدمرضنقلوبهمفيالذينماو

فىوالمحزجقونمرضقلوبهمفىوالذينالمتفقويئينتهقر>لين:قولهوفيهنا

:]الاحزاب(مرضفلبه-فيالذى>فيظمع:قولهفيو،6[0:]الاحزاب(المدينه

.]32

ئيضقلوبهمفي>:لىتعافقال،مواضعفيالقلبمرضاللهوذكر

.(لابتلاءا":(ك،)ف(1)

.""خطاياهم:()ق(2)

."يحصل":()ك)3(

.""عليئ:()ف(4)
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لمئققونايقولإذ>:(1)لىتعاوقال[،01:]البقرة<مرضاأدلهفزادهم

.[94:لانفال]<دينهمهئرلاءغرمرضققلوبهمفىوائدر

احاله)2(ماهوهذانفكماالجسد،فيكالمرضالقلبفيوالمرض

مرضالقلبفييكونقدفكذلك،]موتغيرمنوالاعتدالالصحةعن

أفسد)4(سواء،القلبيموتأنغير[)3(منوالاعتدالالصحةعنيحيله

وحركته.عملهأفسدأو،وإدراكهالقلب95[]قإحساس

القلبعلم)6(يضعفإما؛الايمانضعفمن-هو)5(فسرهكما-وذلك

ومنتصديقهضعفمنفيهفيدخل،وحركتهعملهيضعفوإما،واعتقاده

لحسدواالمحرمةالشهوةمن؛القلبأدواءفإن،والفزعالجبنعليهمخلب

)7(والشكوكلجهلاوكذلك.أمراضكلها،ذلكوغيروالبخللجبنوا

فيه.التيوالشبهات

إرادةهو32[:]الاحزاب(مرض!-قلبهفيلذى>فيطمع:فقولههذاوعلى

أدوىداءوأي":لمجي!والنبيقولومنه-به)8(فسركما-الزناوشهوةالفجور،

ك(.)ف،فيليست"تعالى...قلوبهمفي"(1)

"حاله".في)ف،ك(،و)ف(:ليست"ما")2(

الاصل.منساقطبينهماما)3(

تليها.التيوكذا،فسد"")ق(:(4)

."فسروه":(ك،)ف،"بهفسروا":()ق(5)

.بعدهماوكذا"بضعف":النسخوبقية،إنما"":الاصل)6(

النسخ.باقيمنلمثبت1و."الشكوى"و)ق(:الاصل)7(

"هبهفسروه":النسخبقية)8(
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الصدور)2(.فيلماشفاءكتابهاللهجعلوقد1(،")البخلمن

دعائه:فييقولوكان)3(،"السؤالالعيشفاءانما"!يم:النبيوقال

4(.")والأدواءوالأهواءالأخلاقمنكراتمنبكأعوذنيإاللهم"

شكارجلاانذكرواكما،قلبهفيلمرضإلااللهغيرالرجليخافولن

تخفلمصححتلو:فقال،الولاةبعضمنخوفهحنبلبنأحمدلىإ

قلبكهمنالصحةزوالأجلمنخوفك:ايأحدا)5(.

لابل،الشيطانحزبيخافوالاأنعبادهعلىاللهأوجبولهذا)6(

نإوضافونتخافوهم5-فلاأؤلياالمثئئظزربخؤفلكمذنما>:فقال،غيره)7(يخافرا

.اولياءهيخوفكم:اي[.175:عمران!1(مؤمنينكنئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيلحاكموا،اللهعبدبنجابرحديثمن()692المفرد"الادب"فيالبخاريأخرجه

مسلم.شرطعلىصحيح:وقال،هريرةبيأحديثمن2(91)3/:"المستدرك"

أ(.-79ب69)قومثلها،ظاهرةغيرالكتابةمشوشة)ق(نسخةمنب()39الورقة

وابن)977(،والدارمي(،572)ماجهوابن)337(،داودوأبو3(،0)57حمدأاخرجه

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمنوغيرهم(،4131)حبان

،(1/91)9الكبير":"فينيوالطبرا(،1/532):لحاكم1و35(،19)الترمذيأخرجه

غريب،حسنحديث:الترمذيقال.عنهاللهرضيمالكبنقطبةحديثمنوغيرهم

مسلم0شرطعلىلحاكماوصححه

،01/001)":الفتاوى"انظر،كتبهمنعددفيالاسلامشيخأحمدعنالقصةذكر

(.الرسالة-32)2/":الشرعيةالاداب"فيمفلحوابن(،28،36944/

)ف(.فيليست

".يخافون"(:ك،)ف
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.[04:]البقرة(فارهبون>واتى:لناتنبيهاإسرائيلبنيلعموموقال

>لئلأ1(:)وقال4[،4:]المائدة(واخشؤنا!اسقخمثتو>فلا:وقال

]البقرة:(خشوقوتخشوهمقلامثهمظدواالذيفإلاححةعلئكمللنالسىيكون

خشودق(وتخشوهمفلادينكغمنالذينكفرواييس)ائيوم:تعالىوقال015[،

الاخرواليومباللهامف5منلله!شجديعمر!نما:وقال3[،]المائدة:

الذدرر>:وقال]التوبة:18[،<اللهإلانحمث!ولؤالز!ؤةوءاقىألصلؤهقامو

:وقال93[،]الاحزاب:<اللهإلاأحدايخشؤنولإ!نحشونه-اللهرسننتيفغون

فالله>أتخشونهص:قولهإلى(...أيمشهؤن!ثواقؤمالائقملون>

.[31:]التوبة<تخشوأنأحتى

فيئذلىوالمتفقونايقولإذ>:لىتعاقوله2(وهي)،لايةاهذهفدلت

الريبيوجبالقلبفيوالنفاقالمرضانعلى94[:]الانفال(مرضققلوبهم

انهايظنواحتى،الخوفمنالانسانأمن)3(توجبالتيالصادقةالآنباءفي

سواء.هذهحادثتنافيوكما،لهمغروراكانت

(فازجعوالكم4()مقاملايزبيأهلمعهمطايفهٌوإدقالت>:لىتعاقالثم

لنا".قال"ك(:)ف،(1)

"وهو".ك":)ف،)2(

"كفر".:)ف،ك")3(

انظر=(.)مقامبالضموحدهعاصمعنحفمىوقرأ(،)مقامبالفتحالقراءعامةقرأ(4)
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.[31:ابحزلاا]

وبينبينهالخندقوجعلسلع،عندبالمسلمينعسكرقد!ي!النبيوكان

المدينة.لىإفارجعواالعدو،لكثرةهنالكممقاملا:منهمطائفةفقالتالعدو،

لا:وقيلالشركدينلى]إفارجعوامحمددينعلىلكممقاملا.وقيل

بهم.)2(والاستجارةالاستيمانلىإفارجعوا(1[)القتالعلىلكممقام

الدولةبقيتما:قالمنالمنافقينمنالعدو؛قدم)3(لماوهكذا

بقيتما:الخاصةبعضوقالالتتار.دولةفيالدخولفينبغي،تقومالاسلامية

لىإوإما،واليمنلحجازالىإإماعنها)5(ننتقلبل،تسكنالشامارض)4(

لهماستسلمقدكمالهؤلاء،الالشسلامالمصلحةبل:بعضهموقالمصر.

حكمهم.تحتوالدخول،العراقاهل

فيقيلتكما،النازلةهذهفيقيلتقدالثلاثالمقالات06[]قفهذه*

دمشقلاهلمرضقلوبهمفيوالذينالمنافقينمنطائفةقالوهكذا.تلك

.الارضبهذهلكممقاملا:عامةوالشامخاصة

ذكرهاالتيهيلفتحوقراءة.مهرانلابن03(0)ص:العشر"القراءاتفيالمبسوط"

تنهسيامماواضحهوكمالمؤلفا

الاصل.منساقطبينهماما(1)

والاستخارة".")ف(:فيوبعدهالاستيمار"":الاصل)2(

00"..هذاقدم":النسخبقية)3(

)ق(.فيليست(4)

".نر")ق(:5()
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بالضمقرئتقد(1)كانتوإن،المقامنفيمنأبلغبهاالمقامونفي

فيه)4(؟يقيمفكيفبالمكانيقومأنيقدرلا)3(منفانيضا)2(.

-صءصورص.صصصصصءصٌ،صص
إنبعودؤوماهييوشاعورةإنيعولونالئئمخهمفريق>دي!متمدن:اللهقال

.[31:لاحزابا](فرارالرياونإلا

سلععند!يوالنبيمعوالناس-يقولونالمذمومينهؤلاءمنقومكان

بيوتناإناللهرسوليا:-المدينةاطامفيوالصبيانوالنساء،الخندقداخل

حائل.العدووبينبينهاليس)5(،مكشوفةأي،عورة

اعور:يقالوستر،حفظلىإيحتاجالذيليالخا:العورةوأصل

العدوهعورة:ومنه.جدارهسقطأو،سترهذهبإذامجلسك

:قتادةوقال.السراقعليها)6(نخشى،ضائعةأي:لحسنوامجاهدوقال

إليها)7(،لنذهبلنافاذناهلنا،علىنامنولاالعدو،يليممابيوتناقالوا:

)8(.والصبيانالنساءلحفظ

)1()ف،ك(:"كان".

)3(.حاشيةالسابقةالصفحةانظر2()

لم".")ق(:)3(

"."به(:)ك(4)

".فليس"(:ك،)ف5()

"."يخشى(:)ك6()

."...نذهبأن...نامنفلا"ك(:،)ف)7(

.(951)5/المنعور":الدر"وانظر(،1/44)9جرير:ابنأخرجها)8(
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،(فرارايرلدونإلا>إنيحفظهااللهلان(؛بعودؤ>وماهي:لىتعااللهقال

العائلة.بحجةويحتجونلجهاد،امنالفراريقصدونفهم

الثغرمنيفرونصاروا،الغزاةهذهفيالناس!منكثيراأصابوهكذا*

ما:ويقولونكمصر،،البعيدةالاماكنلىوإ،لحصونواالمعاقللىإ

فييكذبونوهمغيرنا،معإرسالهميمكنوما،العيالحفظإلامقصودنا

فعلكماالعدو،دنالودمشقحصنفيجعلهميمكنهمكانفقد.ذلك

لمقاموالهمإرسايمكنهمكانوقد.!لمج!اللهرسولعهدعلىالمسلمون

؟)1(عيالهإرسالبعدفربمنفكيفللجهاد،

*تؤهاوماالفئانةسيلواقظارهادممنعلتمدظتولو>:لىتعااللهقال

.[41:]الأحزاب(لسيراإلابهاظئثوأ

الفتنةمنهمطلبتثمجوانبها،منالمدينةعليهمدخلتلوأنهفاخبر

منلجاءوهاو،الفتنةلاعطوا-النفاقأو)2(بالكفر،الدينعنالافتتانوهي-

توقف.غير

ثم،المجرمالمنافقالعدوهذاعليهمدخللوأقوام)3(حالةوهذه*

وتلك-الاسلامشريعةعنالخروجمنعليههوماعلىموافقتهمنهمطلب

أقوامالماضيالعامفي4()ساعدهمكما،ذلكعلىمعهلكانوا-عظيمةفتنة

."لهسارإ":(ف)(1)

."و":(ف،ق)(2)

".حال":النسخبقية)3(

".ساعدوهم"(:)ق(4)
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قيإما،محرماتوقعل،واجباتتركبينماوالدنيا،الدينفيالفتنةمنبانواع

وسبالخموو،وشرب،الصلاةكتركالعباد؛حقفي(1وإما)،اللهحق

ودلالتهم،المسلمينعلىلهموالتجسس،المسلمينجنودولسب،السلف

دولتهموتقوية،وتعذيبهمالناسأموالخذو،وحريمهمالمسلمينأموالعلى

الفتنة.أنواعمنذلكغيرلىإ،منهم*2(المسلمينقلوبوإوجاف،الملعونة

كانلألمجرافتللايولونمناللهعهدو)3(نوأولقذكا>:لىتعالقاثم

.[51:لأحزابا1<شمولااللهعهد

[61]قهذهفيوحديثاقديمانكثواثمعاهدواأقوام)4(حالةوهذه*

من)5(الناسمن-الامرأولفي-العامهذاوفيالماضيالعامفان؛الغزوة

الامر.اشتدلمامنهرمافرثميفر،ولايقاتلأنعلىعاهدمنالناسأصناف

لاءالاأوالقتللمؤتفرزتممفإنالفراريخفعي>قللن:لىتعافالثم

.[61:بلأحزاا](قليلألا!نمئعون

فالفراو،القتلمنولاالموتمن*6(لاينفعلاالفراواناللهفاخبر

)ف(.منسقطتواما"اللهحقفي"(1)

".المؤمنين"(:)!2()

الاصل.منسقطت"كانو]")3(

"حال".:النسخبقية(4)

."كان"لىإالمطبوعفي"الناسمن"وغير،الاصولجميعفيكذا)5(

من".ينفعلا")ف(:)6(
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بأرضوقعاذا"!:النبيقال(1)ولذلك،الطاعونمنكالفرارالموتمن

لجهاد.امنكالفرارالقتلمنوالفرار)2(."منهفراراتخوجو[فلابهاوانتم

فيوالنكرة،نكرةوالفعل،المستقبلالزمنفيالفعلينفي"لن"وحرف

القتلأوالموتمنالفرارأن:ذلكفاقتضىأفرادها،جميعتعمالنفيسياق

فقدمنفعةذلكناعتقدفمن،الصادقاللهخبروهذاأبدا.)3(منفعةفيهليس

.خبرهفياللهكذب

فيفرواالذينهؤلاءفإن،القرآنعليهدلمامثلعلىتدل!والتجربة*

فيوتفاوتواوالدنيا،الدينخسروابل،فرارهمينفعهملمالعامهذا

الموتحتىوالدنيا،الدينفيذلكنفعهمالثابتونوالمرابطون.المصائب

الله.شاءمنالهربمعفمات،المقيمينفيوقل،فيهمكثرمنهفرواالذي

الموتقلقتل،ولاأحدمنهميمتلملهموالمعاقبونللعدووالطالبون

وحديثا.قديمااللهسنةوهكذا)5(.الفارونخرجحينمنالبلد)4(فيجدا

لمينقعكمالقراركانلو:يقرل(،>د!"الاتمئعونإلاقليلأ:لىتعاقالثم

منه.بدلاالموتفان،تموتونثمقليلةحياةإلاينفعكم

القليل!ذلكنريدفنحن:قالانهالحمقىبعضرعنحكيرقد

."لكوكذ":(ق،ف)(1)

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن(122)9ومسلم(،572)9البخارياخرجه2()

ينفعه"."نسخة)ك(:هام!ضفي)3(

.بالبلد"جداًالموتبل"و)ف(:،البلد"فيقلالموتبل"(:)ك(4)

خطا."الغازون":الاصل(5)
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قليلا،بالفراريمتعونإنهم:يقللماللهفإن،الايةبمعنىمنهجهلوهذا

أبدا.فيهمنفعةلاأنهذكرلكن)1(

)2(.قليلمتاعإلافيهيكنلمينفعكانلوأنهثانيا:جواباذكرثم

الثابتويأتي،المضرةمنلهقضيمايأتيهالفارأنوهو:ثالثاجواباذكرإنهثم

أوسوءابكتمأرادإناللهمنيعصمكمالذيذادلمن>:فقال،المسرةمنلهقضيما

.[71:لاحزاب]ا(ولاضيراوليااللهدونمنالمولإبحدونرحمةبكمأراد

ولؤكنغألمؤبيذدغأتنماتكونوأ>لجهاد:ااياتسياقفيفولهونظيره

كفروا؟لذينلكولؤالاءامنولذينيايها>:وقوله،78[:]النساء(مشيدؤبروبمفى

وماماتوأماعندنالوكالواغزيوكانوالأرض!فيضربرإذالاخونهموقالو

بصير(تعملونبماواللهويميتيص-واللهقلوبهمفيح!ريرلكذاللهليخعلقتلوا

.[561:عمران]ال

وكم،فسلمالصفوفحضرممقفكم،محتومةالمنايانالامر:فمضمون

لقد"احتضر:لماالوليدبنخالدقالكما.فصادفتهالمنيةمن!ر(ممق)

بسيف،ضربةبينما،وثمانينبضعاببدني)5(وانصفا)4(،وكذاكذاحضرت

".)1()ف،ك(:"لكنه

قليلا"0لعله")ك(:بهامش)2(

.)ف(منسقطمص""حضر...)3(

)ق(فيليست"صفا")4(

".جسدي:نسخة":الأصلهامنرفي(5)
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العير)2(.يموتكمافراشيعلى1()أموتوهانذا.بسهمورمية،برمحوطعنة

الجبناء")3(.اعينقرتفلا

لتنا(هلئملاخوايهموالمابلينمن!المعؤقينالله>قديغد:تعالىقالثم

.[18:]الاحزاب

فيدخل62[]قالخندقمنيرجعمنالمنافقينمنكانالعلماء:قال

ويكتبون.تخرجفلااجلس،ويحك:لهقالواأحدجاءهمفاذا،المدينة

ننتظركم،فانابالمدينةائتوناأنبالعسكر:الذينإخوانهملىإبذلك

فياتونبدا،يجدوالاانإلاالعسكرياتونلاوكانوا.القتالعنيثبطونهم

المدينة.لىإعادواعنهمغفلفإذا،وجوههمالناسليرىالعسكر

شواءوعندهمهولابيهخاهفوجد،لمجيوالنبيعندمنبعضهمفانصرف

؟!والسيوفالرماجبين!ك!ي!اللهورسولههنا،أنتله)4(:فقالونبيذ،

وبصاحبك.بكأحيطفقد،ليإهلم:فقال

فييكونوان)6(إمالانهم؛صنفانوهملجهاداعن)5(المثبطينفوصف

وأبالعملأوبالقوللجهاداعنعوقوهمفيهكانوافان،غيرهقيأوالغزاةبلد

".أموتوها"(:)ف(1)

".الوحشحمار"هو:لهامشافيوفسرهاالغز""(:)ك،العنز""(:)ف2()

تاريخ"فيعساكرابنطريقهومن(،491)3/:"المجالسة"فيالدينورياخرجه)3(

273(./1)6:"دمشق

(.ك،)ففيليست"له"(4)

النسخ0باقيمنوالمثبت،"المتثبطين":الاصل5()

".أنإنما":()كإنما"لانهم"(:)ف6()
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بلدمنإليهميخرجوابأنكاتبوهم(و)1راسلوهمغيرهفيكانواوإنبهما.

.الغزاةهذهفيجرىكمابالبعد،أولحصونبامعهمليكونوا؛الغزاة

أرادمنيعوقونصاروا2(وغيرهما)والمدينةالعسكرفيأقوامافإن

إليناههلم:إخوانهملى!غيرهاأولحصونواالمعاقلمنبعمواقواماوالغزو،

.(علتكم!أشحةإلاقليلالباس>ولاياتون:فيهملىتعااللهقال

بخلاوقالوا:.اللهمتبيلفيوالنفقة،معكمبالقتالعليكمبخلا)3(:ي

)4(.والغنيمةوالظفربالخيرعليكم

بفضلعليهمشحأو،ومالهبنفسهالمؤمنينعلىبخلمنحالوهذه

بمعروقهم،يشحونأقوافافإن.غيرهبفعليجريهالذيورزقهنصرهمن؛الله

لحساد.اوهم،وفضلهاللهبمعروفيشحونوأقواما

منعلتهيغمثئي؟أعمنهمتاورإلكيخظرونرأتبهمآلحوفجاب>فإذا

عليهالمغمىيشبهونقلوبهمفيالذيالرعبشدةمن91[الاحزاب:أ<الموت

فكذلاث،يطرفولابصرهويشخص،عقلهويذهليخاففانه،النزعوقت

القتل.يخافونلانهمهؤلاء؛

.(حدا!بألئشةسلقويمافئفذهبفإذا>

)1()ف،ك(:"او".

وغيرها".":النسخبقية)2(

(.)كفيبعدهاماوكذابخلاء""(:ك،)فبخلا"،:قالوا"(:)ق)3(

.(5-1/152)9:الطبريتفسيرانظر(4)
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ومنه:.المؤذيبالكلامالصوترفعوهوصلقوكم"":اللغةفيويقال

قرأوقد-(1وصلقه)،سلقه:يقال.بالمصيبةصوتهاترفعالتيوهي""الصالقة

خطاباخاطبهإذا-)2(المصحفعنخارجةلكنهابها،السلفمنطائفة

الشدةلكن.خطبتهفيبليغاكانإذامسلاق"،خطيب":ويقالقويا.شديدا

لحيز(.علىأشحةحدا!بالتشؤ:قالكماالخير،فيلاالشرفيهنا

:بوجوهيكون)3(لحادةابالالسنةالسلقوهذا

فإبمم،بشؤمكمعليناجرىالذيهذا4(:)للمؤمنينالمنافقونيقولتارة

فإلىلفتموهم.وخطعليهوقاتلتمالدينهذالىإالناسدعوتمالذينأنتم

الصحابة.منللمؤمنينالمنافقينمقالةهذه)5(

بالثغربهذاوالثباتهنا،لمقامباعليناأشرتمالذينأنتم:يقولونوتارة

هذا.أصابنالماهذاقبلسافرناكنافلووإلا،الوقتهذالىإ

وقدالعدو،تكسرواأنتريدونوضعفكمقلتكممعأنتم:يقولونوتارة

مرضققلوبهمفىئذيفولمئفقونيقولإذ>:لىتعاقالكما،دينكمغركم

حيص(عنىيزللهفإنللهعلىيتو!لومنديخهض63[]قهئرلاءغر

.[94:لانفال]

".وسلقه"صلقه)ك(:(1)

.(41/101):القرطميوتفسيوللفراء،933(2/):"القراننيمعا"انظر2()

وهذا"."ك(:،)ففيبعده)3(

لأ-لا-)ف(.فيليست(4)

هذا".":النسخبقية)5(
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انفسكمتهلكواانتريدون!لكمعقللامجانينانتم:يقولونوتارة

معكم.والناس

أشحةذلكمعوهمالشديد،المؤذيالكلاممنأنواعايقولونوتارة

لكم.حصلقدالذيوالمالالغنيمةعلىحراص:أيالخير،على

:يقولون،فيكمألسنتهمبسطوا،الغنيمةقسمةوقتكان1(إذا):قتادةقال

للحق.خذلهموقومفأجبن)2(البأسعندفأمامنا.بهابأحقفلستمأعطونا،

.قومفاشحالغنيمةعندماو

ولابنفوسهملا،ينفعونلا،بهبخلاء:الخيز(ايعلى>أشحة:وقيل

لهم.باموا

منعمن؛والظلامالبخلعنهيتولدالذيلحرصاشدة:الشحصلو

كانمنأهلك)3(فانهالشح،اياكملا"لمجم:النبيقالكما،الباطلخذولحق،ا

بالقطيعةوأمرهمفظلموا،بالطلموأمرهمفبخلوا،بالبخلأمرهم،قبلكم

.(4)"فقطعوا

الخير،علىشحاءو،عليهمبخلاء:أي،إخوانهمعلىأشحاءفهولاء

)1()ف،ك(:"!ن"ه

النسخ.منوالمثمت،تصحيف"الناس":الاصل2()

".الشحفان"ك(:،)ف)3(

،(1511)9"الكبرى"فيوالنسائي(،61)89داودوأبو6(،)487حمداأخرجه(4)

ايضاورويعنهما،اللهرضيعمروبناللهعبدحديثمنوغيرهم2(،15)6والدارمي

.هريرةبيوجابرحديثمن
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لسديد(آلخيزلحمث-إنهو>:قالكما،ينفقونهفلاعليهحراص:اي

8[.:]العاديات

لولودوالاخزابياتوإنلذهموالتملاخ!ابيحسبود>:لىتعاقال)1(!
-..ه.لم

إلالمحنئوأما!يكمولؤ!انوانجالمحكمعقلمجئلونالاعراببادو%فيأنهم

2[.0:]الأحزاب(مليلا

:اوصاف2()بثلاثةفوصفهم

البلد،عنينصرفوالمالاحزاس!يحسبونخوفهملفرطأنهم)3(:الأول

الخبرتصديبسلىإيبادر)4(قلبهفانمرض،قلبهفيالذيالجبانحالوهذه

الامق.خبروتكذيب،المخوف

لل،بينكميكونوالاأنتمنواجاءواإذاالاحزابان:نيالثاالوصف

المدينة؟خبرأيثز:أنبائكمعنيسألون،الاعراسببينالباديةفييكونون

؟للناسجرىيثرو

قليلا.إلايقاتلوالم،فيكموهمأتواإذاالاحزاسبان:الثالثوالوصف

كما،الغزوةهذهفيالناسمقكثيرعلىمنطبقةالثلاثالصفاتوهذه*

خبرهم.مقمنهم)5(ويعرفه،أنفسهممقيعرفونه

كما".":الاصل(1)

".ثلاثةاللهفوصفهم")ف(:2()

احدها"."(:ك،)ف)3(

مبادر"."(:)ق(4)

".ولعرفونه":(ك،)ف(5)
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التهلرجوأأشوخسنةتهمنكاناللهرسولفىلكملقذكان>:لىتعاقالثم

.[12:بلاحزاا](للهفيالأخروبهرااليوموا

!ي،اللهرسول1(به)ابتليكمابالعدو،يبتلونالذيقأن-سبحانه-فاخبر

التوكلفيبهفليتاسوا،أصابهمامثلأصابهمحيث،حسنةإسوةفيهفلهم

كانلوفانهله،واهانةلصاحبها)2(نقمةالمصائبهذهأنيظنواولاوالصبر،

اللهيكفروبها،العاليةالدرجاتتنالبهابل،الخلائقخيربهاابتليماكذلك

بذلكابتليفقدوالاكثيرا.اللهوذكرالاخرواليوماللهيرجوكانلمنلخطاياا

والمنافقين.كالكفارعذابا،حقهفيفيكون،كذلكليسمن

ووشوله-الئهماوعدلاهذاقالواالأحزابالموقنون>ولمارءا:لىتعاقالثم

2[.2:]الاحزاب<وئتمتمليماايمناإلازادهئموماورشولهحاللهوصدق

أنحستتضأتم>:البقرةسورة64[]قفيأنزلقداللهكانالعلماء:قال

والف!االبأساءمستهمقبلكممنخلواالذينمثليآتكمولماالجضةتدظوا

لردب(للهدضرانالآدضرالذهمعه-متىءامنواينوالرسولبذحتىوزلزلوا

.2[4-1:]البقرة

يدخلونلاأنهم-ذلكخلافحسبمنعلىمنكرا-سبحانهاللهفبش

والفاقة؛لحاجةاوهيالباساء"ب"قبلهمالاممهذهمتليبتلواأنبعدإلالجنةا

العدو.زلزلةوهي"الزلزالو"،لمرضواالوجعوهيالضراء"و"

)ك(.في)1(ليست

لصاحبها".نقمهذه")ك(:و)ف(5منسقطلصاحبها"هههبه")2(
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دلهماومحدناهذا>قالوا:1(فرأوهم)الخندقعامالاحزابجاءفلما

مثلوأتاهم.بالزلزالابتلاهمقداللهأنوعلموا<،-ورسولهاللهورشوله-وصدق

وأمره.اللهلحكموتسليماإيماناإلازادهموما،قبلهممنالذين

ذلاص.قالواالغزوةهذهفيأقوامحالوهذا*

قضىمنفمنهمعليهاللهعهدوماصدقوارجالألمؤمنين>من:قولهوكذلك

.[23:لاحزاب]ا(نحصه

.عاشأوقتلحتىفقاتل،عليهاللهعاهدالذيعهده:أي

ومنه:.الصوتوهو)2(،النحيبمنوأصله-والعهدالنذر:"والنحب"

العهد.فيبهتكلمالذيالصوتوهو-البكاءفيالانتحاب

اللقاءفيصدقومن-اللقاءفيالصدقنذر)3(هوعهدهمكانلماثم

نىإذالاووااستشهد،فص!-<قضى>:قولهمنيفهمصار-يقتلفقد

.بالموتإلايقضيهلافانه،المواطنجميعفيالصدقنذرالنحب)4(

رجالألمؤمنين>من:لىتعاقالكمابالعهد،الوفاءهوالنحبوقضاء

لمنوذلكالوفاء،اكمل:ي<-نخبهقصئمنفمنهمعلتهاللهعهدواماصدقوا

0"دهمفزا":لاصلا(1)

."لتنحبا":(ف)(2)

."نذره":(ك،ف)3()

."لنحيبا":(ق)(4)
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وفىقدكانإذاقضاءهينتظرمنومنهم.القتلأوبالموتمطلقاعهدهكان

العهد.(1)تمامإينتظرفهو.البعض

)2(.تماموالإالاكمال:القضاءوأصل

يتوبأوشاءإنالمتفمىويعذببصذقهمالضندليناللهفخزي>

2[.4:]الاحزاب<رحيماغفوإاللهكانعلتهتمإن

الصادقين)3(ليجردبالاحزابأتىانه-وتعالىسبحانه-اللهبين

الذينالمؤمنون>إنما:لىتعاقالكما،إيمانهمفيصدقواحيث،بصدقهم

اللهفيَسليلوأنمسهزبأئوالهموخهدوايوتابوألمثمءورسولهبالتهءاشو

.[51:لحجرات]ا<آلضئدفوتهمأؤلسك

فيالصادقونهمأنهموأخبر،المجاهدينالمؤمنينفيالايمانفحصر

قلوبهم،فييدخللموالإيمان)آمنا(،:الاعرابقالتكما)4(لاآمنا.:قولهم

واستسلموا.انقادوابل

عليهم.يتوبنوإما،يعذبهمأنإما:أمرينبينفهمالمنافقونوأما

)5(.الغزاةهذهوفيالخندقفيالناسحالفهذا

)1()ف،ك(:"تمام"ه

".والاكمالتمام"الا(:)ف2()

اسطر.بعدياتيفيما)ف(فيومثلها."اللهليجزي"ك(:،)ف)3(

كما".قالمنلا":النسخبقية4()

."الغزوة":()ف(5)
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وهم،بصدقهمالصادقينليجزي؛الفتنةبهذهالناسابتلىاللهفإنوأيضا:

وأشاءإنلمنافقيناويعذب،ورسولهاللهلينصروا،الصابرون(1)الثابتون

عليهم.يتوب

)2(،المذمومينهؤلاءمنكثيرخلقعلىيتوبأناللهمننرجوونحن

وقد،السيئاتعنويعفوعبادهعنالتوبةيقبلسبحانهواللهندم،منمنهمفان

تطلعحتىيغلقهلاسنة،أربعونعرضهالمغربقبلمنباباللتوبةاللهفتع"

")3(.قبلهمنالشمس

فيقال!ي!النبيأن-إسحاقابنمنهم-المغازيهل65[]قذكروقد

ولاغطفانولاقريشغزت)5(فمايعزونا")4(ولانعزوهمالا!":لخندقا

فتحواثمخيبر،ففتحوا)6(المسلمونغزاهمبلبعدها،المسلميناليهود

مكة.

ومن،التركواصنافالمغلمنالاحزابهؤلاءاللهشاءإنكذلك

شريعةعنلخارجيناأصنافمنونحوهم،والنصارى،لمستعربةو،الفرس

."يبونلتاا":(ف،ق)(1)

منكثيرخلقعلى":فيهانسخةلىإهامشهفيوأشار"المذمومينهذهومن")ك(:2()

".الفرقةهذهمن"و)ف(:.كذا"المؤمنينهؤلاء

حديثمنوغيرهما)3536(والترمذي(،00181)احمدأخرجهحديثلفظهذا)3(

صحيح.حسن:الترمذيقال.عنهاللهرضيعسالبنصفوان

عنه.اللهرضيصردبنسليمانحديثمن(014)9البخاريأخرجه(4)

"هعبرت")ف(:)5(

".ففتح"ك(:،)ف)6(
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من1(يشاء)منعلىاللهويتوب.يغزوناولانغزوهمالان=الاسلام

ويحسنربهملىإينيبوابأن،نفاقأومرضقلوبهمخالطالذيق،المسلمين

عدوهم.جهادعلىعزيمتهموتقوى،الالمتلامفيظنهم

>ورد:قالكماالابصار،لاوليعبرةفيهماالاياتمن)2(اللهاراهمفقد

فولااللهوكانأئقتاذلمؤشمنينالئهخيماكفىلؤيخالوبغتظهتمكفرواينالله

.[25:]الاحزاب(صري!بم

الصباريحمنعليهمأرسلبماالحندقعامالاحزابصرفاللهفإن

ينالواولم،شملهمشتتحتى،قلوبهمبينبهفرقوبما-باردةشديدةيلح-

كانكما،والصحابةالرسولعلىوالاستيلاءالمدينةفتحهمتهمكانإذخيرا،

اللهفردهم=المؤمنينمنبهامنعلىوالاستيلاءالشامفتحالعدوهذاهمة

العاصف،والريحالشديد،والبرد،العظيمالثلجمنبهمأصاحيث،بغيظهم

عليم.بهاللهما،المزعج)3(لجزعوا

فيوقعتالتيالعظيمةوالامطارالثلوجتلكيكرهالناسبعضكانوقد

خيرفيههذا:لهمنقولوكنا،مرةغيرالاستصحاءطلبواحتى،العامهذا

قيل-فيما-أنهحكمتهمن)4(وكانتكرهوه،فلاوسرحكمةللهوفيه،عظيمة

رحيلهم،سبب-قيلفيما-كانوهو.أهلكهمحتىوجنودهغازانأصاب

)1()ف،ك(:"شاء".

من".اراهم"(:)ك2()

".لجوعا"(:ك،ف)ق،وفي،بالاصلكذا)3(

."فكان":()ك،"فكا":()ف،"...تكرهونه":()ق(4)
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عنيمرممن1()وحكمهاللهأمرعلىيصبرمنليتبينالمسلمونبهوابتلي

.عدوهوجهادطاعته

يومحلب)2(وأراضيضالشامأرمنمعهفيمنغازانرحيلمبدأوكان

واجتمعتمصر)3(دخلتيوم،لىالاوجمادىعشرحادي،الاثنين

مالجهادباالاهتماممنقلوبهمفياللهوألقى،المسلمينوأمراءبالسلطان

نوبيانا)4(،ومنةجزاءالعدو،صرفالمسلمينقلوباللهثبتفلما،ألقاه

تباعدتوان،الفعليقعلموإنبها،اللهينصرالصادقةوالهمةالخالصةالنية

،الديار

بينهموألقىوالكرجالمغلهؤلاءقلوببينفرقلىتعااللهانوذكر

وبين،وغطفانقريشبينالاحزابعامسبحانهألقىكماوتعاديا،تباغضا

لانالمكانهذايتسعلم)6(فانه)5(.المغازيأهلذلكذكركمااليهود.

أهلذكرهكما)7(،ذلكصحةعلمطالعهامنبل،الخندققصةفيهنصف

يحيىبنوسعيد،عقبةبنوموسى،والزهريالزبير،بنعروةمثل،المغازي

وغيرهم.،والواقدي،إسحاقبنمحمدوعائذ،بنمحمدو،الاموي

".وحكمته"(:)ق(1)

".أراضيلى!"(:)ف،"أراضي":()ك(2)

العسكر".عقيب"و)ك(:،عقيبالاسكر"")ف(:فيبعده)3(

."...منهجزاء":الاصلغيرفي(4)

ههشاملابن(123-2/3023/)ق:"]لنبويةالسيرة"انظر(5)

(.)فمنسقطت6()

قد".كما"(:ك،)ف)7(
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لىإمضافا،اكثرهمدمشقعسكرمنإليهمساربقايا،1()بالشامتبقىثم

مناأكثروكانوابإزائهم،المسلمودوثبت.هنالكوما،وحلبحماةعسكر

اللهذلهموحماةلىإ66[]قوتقربوالثمديد،ضعففيلكنبكثير،المسلمين

الاقداميريدمنالمسلمينمنوصارقط،المسلمينعلىيقدموافلم،لىتعا

فيجرى)2(قدكانكماصغار،مناوشاتفجرت،غيرهيوافقهفلم،عليهم

بنعمروفيها-عنهاللهرصي-طالبأبيبنعليقتلحيث،الخندقغزوة

المشركينهمنقليلونفرهوالخندقاقتحملماالعامريو؟عبد

العدوكونمع،المسلمونفيكسرهمالعدوبعضيتقربصاركذلك

وقدإلامرةمنوما،المسلمينمنإليه)3(يسريقدمنأضعافالمتقرب

،النوباتاخرفيحلفهمالمسلمونوساقمستظهرين)4(،المسلمونكان

أوائلفرأوافيها،جزيرةفيوبعضهم،الفراتعبورعندإلايدركوهمفلم

.)5(بعضهمالمسلمونوأصاب،وخالطوهممنهمفهربواالمسلمين

بينماجرىأنبعدرجب،أوائلفيمنهمالشاموخلوعبورهموكان

الذهابعلىوعزمناصغار،ووقعاترجفاتالعبوروهذااو،غازانعبور

الذينغزويريدونالمسلميننبلغنالما،العزاةلاجلمرةغيرحماةلىإ

".منهمبالشامتبقى")ك(:،..."منهمتبقى"ف(:،)ق(1)

".يجريقدكان"كماك(:،)ق)2(

سرى"."ك(:)ف،)3(

".مستظهرين"لعله(:)كهامشفيوكتب."مستظهرون"(:ك،)ف(4)

".بعضهمغرقإنه:وقيل":النسخبقيةفيبعده)5(
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مناتاهومنالعسكر،منمعهومنبحماةالذيالمقدمبإزائهموثبتبقوا،

كانواإنهم:قيلوقدعظيما.اجراونالوا،لقائهمعلىوعزموا،دمشق(1مدد)

الامرعزمإذاانهالمقدرمنوكان،اربعةاو،ثلائةإماطمانات)2(،عدة

أصابوالكن،فيهربونالرعبعدوهمقلوبفييلقياللهالمؤمنونوصدق

ماوغيرها،مصرينومعرة،والفوعة(،4تيزين)مثلبالشمالالبليدات)3(من

الماضي.العامفيوطئوهيكونوالم

وأن،الرفضزبسببإليهمميلفيهمكانالبلادتلدبمنكثيراإن:وقيل

والله،بهبليظالماأعانومن،ظلمةهؤلاءلكن،منهم)5(قرابينبعضهمعند

.[921:]الانعام(يكسبونبمفحابماكانوأالطائينبعضنوذلكودذ>:يقوللىتعا

من،الكتاباهلمنكفرواالذين:المسلمينعلىظاهروهم)6(وقد

وهي-صياصيهممنينزلهماناللهمننرجوفنحن.والافرنجسيس)7(أهل

)ف،ك(.في)1(ليست

:(2/564)8:"وىلفتاا"فيو،"تلحمانا":(و)ك،"تظمانا":()قفيو،لاصلباكذا(2)

ه"تكمانا"

."البلدان":()ف3()

"معجمانظر.حلبقرىمنوكلها.تحريفكلاهمانرامين""و)ق(:،تبريز"":بالاصل(4)

لي.التواعلى(5551/،664/028،)2/:"البلدان

،فرمانجمعوالفرامين،الانسبولعله")فرامين(:ك،)فوفي(،و)قالاصلفيكذا(5)

338(0)ص"التاريخيةوالالقابالمصطلحاتمعجم"انظر.نيالسلطاالمرسوموهو

."ظاهرهم":(ك،)ف(6)

أنطاكية=بينالشاميةالثغورمدنأعظممنكانت.سيس:يقولونأهلهاوعامةسيسة)7(
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وقد،الرعبقلوبهم1(في)ويقذف-الصياصي:للقوونويقال،الحصون

ارض)3(فنفتحلى،تعااللهشاءإنونغزوهمالبلاد،تلكالله)2(ويفتح.فعل

دينه.ويظهراللهكلمةوتعلووغيرها،العراق

عنوخرجت.القياسحدجازتعظيمةامورفيهاكانلحادثةاهذهفان

)4(بهذهوعنايته،الدينلهذااللهتاييدمنعقلذيلكلوظهر،العادةسنن

ان)6(،الاسلامكادأنبعد،للعالمينفيهاباركالتي)5(للأرضوحفظه،الامة

2(

3(

6(

وهيطرسوسعق-الاسلامشيخوقال2(.79)3/":ن1البلد"معحم.وطرسوس

بغدادثغوراعظمذاكإذ"وكانت(:183/)13:الفماوى"مجموع"في-سيسبأرض

بهارابطبها،ويرابطونناحيةكلمقالدينهليقصدها،المسلمينثغورأعظمومن

أبوقضاءهالىوتووغيرهما،،السقطيوالسرفي،عنهاللهرضيحنبلبنحمدأالامام

كثيزا،الفقهكتبفيذكرتولهذا،حنبلبنأحمدبنصالحأيضاقضاءهاوتولىعبيد،

عظيما".ثغراكانتفإنها

)ك(.منسقطتفي""

."فتحوقدأسعبا":(ك،)ف

."فيفتح":(ك،)ف

."لهذه":(ك،)ف

."لأرضا":()ق

وهذا)ف(.فيعلى"يلووا":قولهبعدوكذا،كلمةبمقداربياضك(،)ففيبعده

في)ك(ناسخأشارذلكلىو!ا،النصمقسقطتكلمةأنمنهمظناالنساخمناجتهاد

فيأبلغوهومعلوما،كانإذالخبراحذ!بابمنهوبل،كذلكوليس.نسختههامش

بهاناسيرتقزن>ولو:لىتعاقولهفيكما.مذهبكلتقديرهفيليذهب،الكلام

فتقدير-.(11/64):"الادبخزانة":انظره<المؤقيهاوكلئملأرضابهقطعتأولجبالا
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وتحير،علىيلووافلامالناصرونوخذل،عنيلوفلمكرةالعدو(1وكر)

هطعتو،الظاهرةالأسبابوانقطعت،لىإولامنيدروافلمالسائرون

،المتناصرةالقلوبوتخاذلت،الناصرةالفئةوانصرفت،القاهرةالاحزاب

اللهمنواستنجزت،الطاهرةالقلوببالنصريقنت)2(و،الصابرةالفئةوئبتت

لجنودهسماواتهأبواباللهففتح.الظاهرةالمنصورة)3(للعصابةوعده

وثبت.ميلهبعدالكتابعمودوأقام،الباهرةآياتهلحقاعلىظهرو،القاهرة

وجعل،والنفاق67[]قالكفرأهلمعاطسوأرغم،وحولهبقوتهالدينلواء

التلاق.يوملىإللمؤمنينايةذلك

أهلجهادعلىالايماناهلقلوببجمعالنعمةهذهيتملىتعافالله

ساسا)4(و،كريمةمنحةلكلمبدأالجسيمةالمنةهذهويجعل،الطغيان

5(،أعدائهم)منالمؤمنينصدورويشفي،القويمةالنبويةالدعوةلاقامة

على)6(اللهوصلى،العالمينربللهلحمدواوقاصيهم،دانيهممنويمكنهم

تسليما)7(.وسلموصحبهواآلهمحمد

بعدها.ماالتقديرفيومثلها00.يضمحلأويضعفأنالإسلامكادأنبعد:الكلام

"ركز".الاصلفيورسمها،النسخفيكذا(1)

يقن"."و)ق(:"،وأيقن"الناصرةك(:)ف،2()

".العصابة"(:)ك)3(

.شاملأ""وأمنا:()ق(4)

."يهمأعاد":(ك،)ف(5)

سيدنا"."علىك(:)ف،)6(

)ف(.فيليست)7(

225



قازانرحيلبعدالكتابهذاأولكتبت:اللهرحمه)1(الشيخقال

ممهميبقلمأنهوأشاعوا،الاخرةجمادىفيمصرمنرجعتلما،وجنوده

الذهابوقصد،بجهادهمبالاهتماماشتغلتاالطائفةتلكبقيتلماثمأحد،

بانصرافلخبراجاءناحتى،ذلكعلىالامراءوتحريض،بحماةإخواننالىإ

رجب)2(.فيفكملته،منهمالمتبقين

*-لا*

وقعةكانتوسبعمائةاثنتينلسنةمنرمضانشمهواولوفي:قلت

كراماتمنفيهاوظهر،عظيمةلثمدةللناسوحصل،المشهورةشقحب)3(

،للاسلامنصحه4()وفرط،إيمانهوقوة،جهادهوعظيم،دعائهوإجابة،الشيخ

النعت،يفوقما=صفاتهمنذلكوغير،كرمهونهاية،شجاعتهوفرط

الوصف.وشجاوز

منوكثرة)5(،الوقعةهذهذكروقد-أصحابهبعضبخطقرأتولقد

تعظيمعلىإجماعهمكلمةواتفقت:قال-المسلمينجيوشمنحضرها

وسأله،بمواعظهواتعظوا،ونصيحتهكلامهوسماع،محبتهوالدينتقيالشيخ

إلاعربيئولاتركيالشامملوكمنيبقولم،الدينأمرفيمسائلبعضهم

تيمية.ابنأي"المؤلفقال"(:ك،)ف(1)

)ك:خلقهشرفعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد،اعلموالله"ك(:)ف،فيبعده2()

".الدينيوملىإكثيراتسليماوسلموصحبهوالهمحمد(لخلقا

تقريبا.كيلأ04بعدعلى،دمشقغربيجنوبقرية:شقحب)3(

."وشدة":(ك،)ف(4)

233(.)صلىإهنامنالصاحبهذاوكلام."الواقعة"(:)ك5()
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للهونصحهوصلاحهخيرهعتقدو1(،)المدةتلكفيبالشيخواجتمع

وللمؤمنين.ولرسوله

صحبة،المصريالعرمرمالاسلامجيش-سبحانه-اللهساقثم:قال

لجيش،اوزعماءالامر)2(،وولاةالناصر،الملكوالسلطانالمؤمنيقامير

سوقا=الاسلامبجيوش،اخرهمعنالمصريينلامراءو،المملكةوعظماء

،والسلطانبالخليفةالمذكورالشيخفاجتمع،المخذولينالتتارللقاءحثيثا

الصفربمرج)4(وكلهماخرهم)3(.عنالأمراءوأعيانوالعقد،لحلاوأرباب

ساعاتثلاثمقدارمنأقلالتتاروبينوبينهم،المحروسةدمشققئلي

مسافة.

منهموكانالشاميين،وبينبينهدارماوبينهمالمذكورالشيخبينودار

منقبلهلاحديتفقمالماجتماعهممنلهواتفق.أعيانهمكأحد)5(وبينهم

أمرعلىواحد،يومفيواحدمكانفيبجملتهماجتمعواحيث،جنسهأبناء

توفيقهذا.كلامهسماعلىإفيه)6(يحتاجونعظيممهم،ولهلهمجامع

لمثله.يتفقلمله،تعالىاللهمنكانعظيم

"!المدةهذهتلك")ق(:(1)

الامر".ولاة"بدلوالامراء""(:ق،)ب2()

5()فمنسقط"اخرهم...بجيوش")3(

ه"وكلمهم":()ق(4)

."..كاحد.ومعهمبينهموكان،وبيعهالشاميينبيندارما"(:)ك.النسخبقيةمن"وبينهم"5()

."...معهموكان"(:ق)ب،

"هيحتاجون"منهم)ق(:)6(
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قائماالغزاةمنمعهومنوأصحابهوأخوههوالمذكورالشيخوبقي

1(،النصر)ويعدهم،بالثباتالناسيوصي،حربهولامةوجهادهبطهوره

عزوومحده،اللهصدقأنلىإالحسمنيين،بإحدىوالفوزبالغنيمةويبشرهم

الدبر،وولوالجمعاوهزم،المؤمنيقونصر،وحدهالتتاروهزم،جنده

القوم68[]قدابروقطعالسملى،الكفاروكلمةالعليا،اللهكلمة)2(وكانت

العالمين.ربدلهوالحمدالكفار،

فيوالشيخ،المحروسةدمشقلىإالمنصورالاسلامجيشودخل

حجته،قائمة،كلمتهعالية،معهمداخلا،سلاحهفيشاكا)3(أصحابه

معظما،مكرما،بركتهملتمسة،دعوتهمجابة،شفاعتهمقبولة،ولايتهظاهرة

ملة،رجلأنا:لهللمداحين)4(يقولذلكمعوهو.نافذةوكلمةسلطادقذا

دولة.رجللا

دينذو،أمرائهممنأمير،الشامييقلحجابامنحاجبأخبرنيولقد

ونحناللقاء،يومالشيخليقال:قالالدولةفيمعروف!،لهجةوصدقمتيق،

)6(موقفأوقفني)5(،الدينفلانيا:الجمعانتراءىوقدالصفر،بمرج

.لموتا

)1()ف،ك(:"بالنصر".

)2()ب،ق(:"وكان".

شاكيا".")ك(:هامشوفي،"وأصحابهوالشيخ"ق(:،)ب)3(

"ه"للمداحلين:ق(،)ب(4)

كذلك.وليسلها،معنىلاأنهالظنه"الدين"حذف)ط(و.يا""بدون"فلان"ق(:،)ب5()

".موقففي")ق(:)6(

228



تلوح،كالسيل(1)متحدرونوهمالعدو،مقابلةلىإفسقته:قال

عليهم.المنعقدالغبارتحتمن)2(أسلحتهم

هذهتحتأقبلقدالعدووهذا،الموتموقفهذا!سيدييا:لهقلتثم

تريد.ومافدونك،المنعقدةالغبرة

طويلا،شفتيهوحرك)3(،بصرهشخصوالسماء،لىإطرفهفرفع:قال

دعاءهنو،عليهمدعاانهلي)4(إفخيلناماو.القتالعلىقدموانبعثثم

الساعة.تلكفيمنهاستجيب

اللهفتححتى،رأيتهعدتوما،والالتحامبينناالقتال()هأحالثم:قال

سيوفمنبهنفوسهمعصمواصغير،جبللىإالتتاروانحازونصر،

النهار.اخروكان،الساعةتلكالمسلمين

علىتحريضاصوتيهما،بأعلىيصيحانخيهوبالشيخأناوإذا:قال

الفرار.منللناسوتخويفا،القتال

وهاهمونصر،اللهفتحقدفانهبالنصر،البشارةلك!سيدييا:لهفقلت

عقيؤخذون-اللهشاءإن-غدوفي،السفحبهذامحصورونالتتار

آخرهم.

."نمتحدو":(ك،ف)،"نمنحدرو":(ق،ب)(1)

."حتهمسلاأ":(ق)(2)

."ببصره":(ق،ب)(3)

."لي":(ف)(4)

.تحولفمعناها:"احال"أما.مغ:أي"حال":ولعلها،النسخفيكذا(5)
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ذلكفيليودعا،أهلههوبماعليهوأثنى،لىتعااللهفحمد:قال

.وبعدهالوقتذلكفيبركتهوجدت(1دعاء)الموطن

الحاجب.الاميركلامهذا)2(

،لجاهواوالقالالحالفيزيادةعلىذلكبعدالشيخيزللمثمقال)3(:

ولاةنفوسعزماتاللهحركحتى،والعرفانالعلمفيوالتحقيق)4(والتعمق

وأخاقوا،الامامعلىوخرجوابغواالذينوهم.كسروانجبلأهللقتالالامر

سوء.بكللجيشامنبهمالمارينوعارضوا)5(،السبيل

علىالحثفيالشاماطرافلىإوكتب)6(،قياماتمذلكفيالشيخفقام

الله.سبيلفيغزاةوأنها،المذكورينقتال

نائبالامروليصحبة،لجبلبالغزوهممعهبمن)7(هوتجهزثم

زالوما،المنصورةالشاميةلجيودشوا-نصرهاللهأعز-المعظمة)8(المملكة

)1()ب،ق(:"بدعاء".

)2()ف(:"فهذا".

228(.)صكلامهبداالذيالدينتقيالشيخصاحبهووالقائل(.)كفيليست)3(

(.)كفيليست(4)

".السبل"(:ك،)ف(5)

)ف(.فيليست"قياماتم")6(

"ومن".)ق(:)7(

:انذاكالسلطنةنائبوكان(.)الافرم:""نائبفوقكتب()قوفي"،السلطنة"(:ق،)ب)8(

فيها-وحمدت،دمشقنيابةمنهامعاصبعدةلىتو،الجركسيالافرماقشالدينجمال

023



وكان.اهلهجلىولجبلااللهفتححتى،وقتالهمحصارهمفيالامروليمع

لاالمتقدمةالملوكوكانت.ساحةشقها)1(ومسلكا،لجبالااصعبمن

الامامعلىوالخروجالبغيمنعليهأهلهبماعلمهامع،حصارهعلىتقدم

عليهم.النزولومشقة،لمسلكالصعوبةلاإوليس2(،)والعصيان

)4(منهمينلولم،عنهمرحللجيشبابيدرا)3(حاصرهملماوكذلك

الله)5(ففتحه،الرومقلعةفتح96[]قعقيبوذلك،ولغيرهالسببلذلكمنالا،

.-نصرهاللهاعز-المحروسالشامنائبالامر،ولييديعلى

ماعلى-)7(بسببين)6(المعدودةوالكراماتالمكرماتاحدفتحهوكان

:-الناسيقوله

قتالهم.تعين،سبابة)8(رافضةبغاةلجبلاهذااهللكونأحدهما:

":الكامنةالدررو"(،-1/165572):العصر"أعيان"انظر72(.0بعد)ت،ولايته

(1/.)693-893

وأمنعها".")ق(فيتحتملاشقها""و)ك(.فيليستمسلكا""(1)

النسخ.بقيةمن"والعصيان"2()

والفراءوبعدهامهملةوداللحروفااخرالياءوسكونالموحدةالباءبفتح:بيدرا)3(

اعيانانطر"7(410)تبدمشقالامراءمنوكان،ليالعادالدينسيفالاميرهمقصورة

.(1/315):"الكامنةالدررو"(،279/):العصر"

"همنهمولم")ف(:)4(

"فتحه".)ف(:)5(

".للشيخ"النسخبقيةفيبعده)6(

"بشيئين".ق(:)ب،)7(

ورافضة"."ق(:)ب،)8(
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في-)2(عليهالرافضةاستولتلمالحيةالصاجبلأهل)1(لان:نيوالثا

أهلهوسبي،لجبلابنهبكبرائهمبعضأشار-غازانالطاغيةاستيلاءحال

المشير:ذلكوسماهم،سنةلكونهممنهمانتقاما،مساكنهم)3(وحرقوقتلهم

وتلك،القولبذلكلحيةالصاجبلأمرمنكانما)5(فكاننواصب)4(.

.لاشارةا

وزنا،السنةأهلكبراءمنكبيربإشارر،ذلكبمثلالرافضةفكوفىء:قالوا

هو)6(المذكوروالمشير،الاسلاموجيوشالامرولييدعلىجزاء،بوزن

إليه.المشارالشيخ

عكف،المحروسةدمشقلىإالفتحبعدلجيشاوصار،لجبلافتحولما

والتهنئةله)7(،والتسليم،لهبالزيارةالشيخعلىوعامهمالناسخاص

أهله،قتالوصورة،للجبللحصاراكيفيةعنمنهملهوالمسألة،بسلامته

وغيرها؟المراسلاتمنلجيشاوبينبينهموقعوعما

ذلك.الشيخفحكى

)ف،ك(5فيليست"أهل")1(

ف،ك(.)ق،فيليست"عليه")2(

"وحريق".)ق،ف،ك(:)3(

.".0.سنيةلكونهم"انتقاما(:)ك،"نواصبوسماهم...لكونهم"انتقاما(:)ق(4)

ه"وكان":(و)ب"،"كان:الاصل(5)

.وهو"":(ك،)ف(6)

"هعليه"والتسليم:النسخبقيةوفي،5"5."وعامتهم(:ق،)ب)7(
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له)2(،كسروانجبلأهلكبراءمنكبير(1معه)تجادلانهأيضاوحكى

الرافضة.مذهبعلىاطلاع

نأوفي،عصمتهوعدمالامامعصمةفيوالبحثلجدلاوكان:قال

الكبائرمنمعصوم-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليالمؤمنينأمير

حاجهالشيخنو-الجبليدعوىهذه)4(-وفعلقولكلفيوالصغائر)3(،

.-السلام-عليهمللأنبياءإلاتثبتلمالعصمةانفي

وقعت،مسائلفياختلفامسعودبنوعبداللهعلئاإن:لهقلتوإنني:قال

!ي!،النبيعلىعرضتوالمسائلالفتاوىتلكنوبها،أفتيا)5(وفتاوى

.-عنهاللهرضي-مسعودابنقولفيهافصوب

وإن،الجبليالرافضيمعالمجادلةعنحديثهفيالشيخكلاممعنىهذا

.ذكرهماانتهى.العبارةاختلفت

لحجةاذيمستهلفيالكسروانيينلىإالدينتقيالشيختوجهوكان

السلطنةنائبوتوجهقراقولش)6(،الاميروصحبته،وسبعمائةأربعسنةمن

".)1()ف(:"مع

".لهوأن")ب(:2()

والكبائر"."الصعائر)ك(:)3(

"0وهذه"ك(:،)فوقت"،"كل)ف(:(4)

".أفتى"ك(:،)ف5()

-4001/):العصر"أعيان"فيمقتصلةترجمةله.المنصوريقراقوشالدينبهاءهو:)6(

.للصفدي(101
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لغزوهم،إليهمدمشقعسكرمنتاخربمنالافرمالدينجمالالامير

قدوكان)1(.وسبعمائةخمسسنةمنالمحرمشهرنيثافيواستئصالهم

الحجة.ذيفيطائفةبعدطائفةالعسكر،قبلهتوجه

لىإمعهوالعسكرالنائبوصلصفر)3(عشرسابعالخميسيومفي)2(

والنصيريةالروافضمنالصلالحزبعلىاللهنصرهمنبعد،دمشق

برللهلحمدوا،الارضتلكمناللهبادهمو،الفاسدةالعقائدصحابو

العالمين.

!!!

ف(.ق،)ب،فيليستوسبعمائة""(1)

النسخ.بقيةمنفي""2()

)ك(.فيليس)3(
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(1الناصر[)لملكالىاالشيخ]رسالة

لىإرسالةأرسلكسروانجبلوقعةبعد-اللهرحمه-الشيخإنثم

أهلوعلىالسلطانعلىاللهأنعممافيهايذكرالناصر،الملكالسلطان

:هذهوهيالمذكور.لجبلافتوحبسبب،الاسلام

آلر!صجمصلراتج!إلمحه

فياللهأيلدومن،المسلمينسلطانلىإتيميةابنأحمدالداعيمن

والمنافقينالكفارفيهاوقمع،المؤمنينعبادهبهاوأعز)2(،الديندولته

أموروبهلهصلحو،الاسلامبهونصراللهنصره،المارقينوالخوارج

أهلبهوأذل،القرانشرائعبهوأقام،الايمانلممعابهحياو،والعاملخاصا

.والعصيانوالفسوقالكفر

هو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا.وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

خاتمعلىيصليأنونسألهقدير.شيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهو

وسلما-لهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمدالمتقينوإمام،النبيين

تسليما.

الاحزابوهزم،جندهعزو،عبدهونصر،وعدهاللهصدقفقدبعد،اما

وهي0الاصلنسخةاخرفيملحقةهيبلق(،)ب،والاصلفيليستالرسالةهذه(1)

وهي85(.)صالمؤلفإليهااشاروقد)ف(.هامشمنوالعنواند(.،ح،ك،)فقي

.(89304-9)28/:"الفتاوىمجموع"ضمن

أعز"."(:)ك2()
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فيتعهدلملعمادولتهفيالمؤمنينوعلى،السلطانعلىاللهنعمو.وحده

الدولعلىفضيلتهبانتتجديذاأيامهفيالاسلاموجدد.الخاليةالقرون

الاولينأفضل،المصدوقالصادقخبرولايتهفيوتحقق.الماضية

لىتعاللهوالمئين،رؤوسفيالدينتجديدعنفيهأخبرالذي،والاخرين

بتماموييمها،والدينالدنيافيالعظيمةالنعمهذهشكروالمسلمينيوزعه

المارقيق.الاعداءسائرعلىالنصر

نيته،وحسنولايتهبيمقللأمةحصل-نعمتهاللهأتم-السلطانأنوذلك

وشجاعته،،همتهوفضل،ومعرفتهإيمانهوبركة،وعقيدتهإسلامهوصحة

شبيههوما=وحكمتهاللهلكتاباتباعهونتيجة،وشرعتهللدينتعظيمهوثمرة

الائمةأكابريقصمدهكانوماالراشدينالحلفاءأيامفييجريكانبما

:صنفانوهم،الدينمنالمارقيقاللهأعداءجهادمن،العادلين

شرائععنالخارجون،والعدوانالغيوذوو،والطغيانالفجورأهل

والرشاد.الهدىلسبيلوتركالفساد،والارضفيللعلوطلبا،الايمان

تمسكوإنالاسلامشرائععنخارجكلمنونحوهمالتتار،هموهؤلاء

1(.الانام)سياسةببعضأو،بالشهادتين

،المنافقونلضلالوذوو،المارقونالبدعأهل)2(:نيالثاوالصنف

هؤلاءمثل.والطاعةللشرعةالمفارقون،لجماعةواالسنةعنالخارجون

اللهمنمافإن.والكسروانلجرد،وا،لجبلاأهلمنالسلطانبأمرغزواالذيق

."مسلالاا":(ط)(1)

".ني"الثا)ف(:هامشوفي،"الباقي"(:ك،)ف2()
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اللهأنعمالتيالامور)1(عزائممنهوالطغام،هؤلاءعلىوالنصرالفتحمنبه

.الاسلامهلوالسلطانعلىبها

فإن،والدينالدنياامرفيالمفسدينأكابرمنوجنسهمهؤلاءانوذلك

وجمهور،الرضوالىوبيعةبدرهلو،ومحثمانوعمربكرأباأن:اعتقادهم

أهل،وعلماءهمالاسلامئمةو،بإحسانلهموالتابعينوالانصارالمهاجرين

المسملمينوملوك،وعبادهمالاسملامومشايخ،وغيرهمالاربعةالمذاهب

أكفر،مرتدونكفارعندهمهؤلاءكل.فرادهموالمسلميقوعوام،وأجنادهم

الكافرمنشروالمرتد،محندهممرتدونلانهم؛والنصارىاليهودمن

.والايمانالقرانأهلعلىوالتتارالفرلجيقدمونالسببولهذا.الاصلى

يحمىلاماالمسلمينبعسكرفعلوا)2(البلاد،لىإالتتارقدملماولهذا

رايةوحملوا،الساحلبعضفملكواقبرس)3(أهللىإوأرسلواالفساد،من

لاماسراهمووسملاجهمالمسلمينخيلمنقبرسلىإوحملوا،الصليب

فيهيبيعونيوماعشرينبالساحلسوقهموأقام،اللهلاإعددهيحمى

همالتتار،بمجيءوفرحوا،قبرسأهلعلىوالسلاحلخيلواالمسلمين

وجبلحواليها،وما4()جزينأهلمثل،الملعونالمذهبهذاأهلوسائر

عطائم".")ف(:(1)

"وفعلوا".)ف(:2()

اغلب،الانقائمةدولةبها،المتوسطالابيضالبحرحوضشرقفيجزيرة:قبرس)3(

3(.450/):"البلدانمعجموانظر".والاتراكاليونانمنسكانها

":المشتاقنزهةانظر".بالرفضمشهورونأهلها،لبنانفيصيدامدينةأقاليمأحد(4)

237(.)3/:"المشتبهو"توضيح(،911)ص
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حيه.ونوا(1)ملةعا

منفيهمظهر،المصريةالديارمنالاسلاميةالعساكرخرجتولما

العظمىالنصرةالاسلاماللهنصرولما.منهمالناسعرفهماوالنكالالخزي

بالعزاء.شبيهبينهمكان،السلطانقدومعند

فيالاسباباعظممنكانتالتيالطائفةهذهعند،منهعظموهذا،كل

وفيبغداد،علىهولاكواستيلاءوفي،الاسلامبلادلىإجنكخانخروج

أنواعمنذلكغير)3(وفي)2(،لحيةالصانهبوفي،حلبلىإقدومه

فهوضلالهمعلىيوافقهملممنكلانعندهملان؛وأهلهللاسلامالعداوة

فهوالخمينعلىمسحومنبز.فهو)4(الفقاعخلومنمرتد.كافر

واعمر،أوبكرأباأحبومنكافر.عندهمفهوالمتعةحرمومنكافر.عندهم

لمومنكافر.عندهمفهو،الصحابةجماهيرعن)5(اوعنهمترضىأو،عثمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سبابنعاملةقبيلةلىإنسبةوعاملةتخفيفا،التانيثتاءبحذفعاملأوعاملةجبل

منوغالب،عديدةوقرىبلداتفيه،لبنانجنوبفيصيداقربكبيرجبل:اليمانية

الأمين.لمحسن"عاملجبلخطط"انظر.الاماميةالشيعةمنيسكنه

وما73(،1/0)7:"والنهايةو"البد]ية،للذهبي8-82(2/51):"الاسلامتاريخ"انظر

233(.)صسبق

وغير".")ف(:

"العربلسانانظر".فقاعاتهتعلوهحتىيخفرالشعيرمنيتخذشراب.كرمان"الفقاع"

":الفتاوى"فيمسكرةغيرلأنهاشربهاجوازفيالشيخجوابوانظر2(.56)8/

/35(01.)2

وعن"ه")ف(:
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1(!كافر)عندهمفهوبمنتظرهميؤمن

أنهيزعمون.خمسأو،ثلاثأو،سنتانعمره2(صبي)المنتظروهذا

وهوشيء،كليعلاموهو.سنةأربعمائةمنأكثرمنبسامراءالسردابدخل

لاشيءوهوكافر.عندهمفهوبهيؤمنلمفمن،الارضأهلعلىاللهحجة

قط.الوجودفيهذايكنولم.لهحقيقة

تكلماللهإن:قالومنكافر.فهوالاخرةفييرىاللهإن:قالمنوعندهم

امنومنكافر،فهوالسمواتفوقاللهإن:قالومنكافر.فهوحقيقةبالقران

يقلباللهوأنيشاء،منويضليشاءمنيهدياللهإن:وقالوالقدربالقضاء

امنمنانوعندهمكافر.عندهمفهوشيءكلخالقاللهنو،عبادهقلوب

فهورسولهلسانوعلىكتابهفيبهاأخبرالتيوصفاتهاللهأسماءبحقيقة

كافر.عندهم

شيوخفإنهمالعود.بنيمثلأئمتهم،لهمتلقنهالذيالمذهبهوهذا

بهذهويفتونهم.المسلمينبقتاليأمرونهمكانواالذينوهم.لجبلاهذاأهل

لامور.ا

العود)3(ابنتصنيفكتبهممنطائفةالمسلمينبأيديحصلوقد

926(5)3/:"السنةمنهاج"انظر(1)

)ف(.فيتكررت)2(

بعدها(.أو677)تالشيعةشيخالمتكلمالحلئيالعودبنلحسينابنالقاسمأبوهو:)3(

الدينعزالشريفلىإوترددحلبقدم":337(0/5):"تاريخه"فيالذهبيقال

فزبره=ع!يم،اللهرسولأصحابمنوناليوما،معهفاسترسل،الاشرافنقيبمرتضى
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مروهم،وعلموهمالذينبانهملنااعترفواوهم.منهواعظمهذاوفيها.وغيره

يقبلهامنلىإالاموالببذلويتقربون،والنفاقالتقيةيظهرونهذامعلكنهم

يظهرونهكانوالمابجبلهمأقاموافإنما،لجبليةاهؤلاءعادةكانوهكذا.منهم

يقصدهم.لمن(1البرطيل*منويبذلونهالنفاقمن

مثله؛يروالمنهمالخبرةأهلذكر.الصعودةغايةفيلهمالذيوالمكان

الله.إلايعلمهلاماالاموالمنخذواوالنفوسمنفقتلوا؛فسادهمكثرولهذا

شره،يضبطلاامرفيمعهموغيرهاالبقاعاهلمنجيرانهمكانولقد

برإلايحصيهلاماالفسادمنويفعلون،طائفةمنهمعليهم*2(تنزلليلةكل

سيرةاقبحعلىالبيوتاتسكانوإخافةالطرقاتقطعفيوكانواالعباد.

فيضيفونهمقبرسأهلمنالنصارىإليهميرد،لجناياتاأهلمنعرفت

أبوفحدثني.الاسواقفيوصفعمقلوبا،حماراوأركب،يديهبينبجرهمروالنقيب

غائطافاغترف،مزبلةلىإوجاءحانوتهمننزلفامياأن:الاسديالنحاسبنالفضل

أقامإنهثم.حلبمنالعودابنوتسحب،العاسعندالنقيبوعظمالعود.ابنبهولطخ

":والنهايةالبداية"وانظر.بالاحسان"وملكوهعليهفاقبلوا،الرافضةماوىجزينبقرية

17(/655).

-بتحقيقي(19)ص:"الشرعيةالسياسة"فيالاسلامشيخشرحهوقدهالرشوة:البرطيل(1)

عنالمرتشيتلقملانهاالرشوةبهسميت،المستطيللحجراهوالبرطيلوأصل":قال

منالرشوةدخلتإذا:الاثرفيجاءقدكما،الطويللحجرايلقمهكمالحقباالتكلم

اظهرمناولقيفائدةتعليقيقيوانظر."الطاقةيعني.الكوةمنالامانةخرجتالباب

.بالشامالبرطيل

".ينزل"(:)ف2()
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نفاما؛المسلمينمنالصالحبالرجلويقعون،المسلمينسلاخويعطونهم

لحيلة.بامنهميفلتمنمنهم1()وقليل،يسلبوهأويقتلوه

،الاسلامشرائعإقامةفيوهمته،السلطاننيةبحسنويسر،اللهفأعان

نبعد،ورسولهاللهأمركما،شرعيةغزوةغزواأنالمارقينبجهادوعنايته

العدلمنلهموبذل)2(،شبهتهمزيلتو،عللهمزيحتو،احوالهمكشفت

أميربسيرةاقتداءغزوهمأنلهموبين،بهيطمعونيكونوالمماوالانصاف

الذين،المارقينالحروريةقتالهفيعنهاللهرضيطالبأبيبنعليالمؤمنين

منهاأخوج.متعددةوجوهمنلهمحاونعت،بقتالهمالأمر!يئالنبيعنتواتر

سعيدبيو،طالبأبيبنعليحديثمن:أوجهعشرةالصحيحأصحاب

منوغيرهمعمرو،بنورافع،الغفاريذزبيو،حنيفبنوسهل،الخدري

!و.النبياصحاب

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكميحقر":فيهمقال

الاسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرأون،تهمقراءمعوقراءته

الذينيعلملوعاد،قتللأقتلنهمأدركتهملئن،الرميةمنالسهميمرقكما

أهليقتلون،العملعنلاتكلوا)3(!ي!محمدلسانعلىلهمماذايقاتلونهم

عليهم،وهولهمأنهيحسبونالقرآنيقرؤون،الأوثانأهلويدعونالاسلام

)ف(5من)1(سقطت

)ف(.من)2(سقطت

كذا.:فوقهاوكتبلتكلوا""(:)ف،للتكلوا""(:)ك)3(
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)2(."قتلوهمنقتلىخير+السماء،أديمتحت1()قتلىشر

منلهموكانعنه،اللهرضيعليالمؤمنينأميرزمنهؤلاءخرجماولو

كانوالكن،الصحابةلعموميكنلمماوالزهادةوالعبادةوالقراءةوالصإمالصلاة

منوقتلوا.المسلمين)3(جماعةوعن!ي!،اللهرسولسنةعنخارجين

)4(.المسلميندوابعلىغارواوخباببناللهعبداسمهرجلاالمسلمين

ولامصحفا،جبلهمفينجدولموصياما،صلاةأقلكانواالقوموهؤلاء

والسنة،الكتابفيهاخالفواالتيعقائدهمعندهموإنما،للقرانفارئفيهم

منوأخذواالدماء،منسفكواقدهذامعوهم،المسلميندماءبهاباحواو

لى.تعااللهإلاعددهيحصيلاماالاموال

عسكرفيماينهبواأنلعسكرهاباجقدطالببيأبنعليكانفإذا

وليس.اموالهمباخذأحقهؤلاءكان،جميعهمقتلهمانهمع،الخوارج

انه":لجملايومطالبأبيبنعليفيهمنادىالذينالمتأولينبمنزلةهؤلاء

يسبىولامال)5(لهميغممولا،جريحهمعلىيجهزولامدبرهم،يقتللا

تاويللهمليسوهؤلاء،سائغتاويللهمأولئكمثللأن")6(؛ذريةلهم

"قتل".)ف(:1()

عنه.اللهرضيعليحديثمن(01)66ومسلم36(،11)البخارياخرجه2()

.ـمن"جماعة")ف(:)3(

للمسلمين"ه")ك(:)4(

)ف(.منسقطت)5(

49-)7/:"الطبقات(فيسعدوابن)33938(،""المصنففيشيبةبيابنأخرجه)6(

.)59
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عنخرجواوهؤلاء،الإمامطاعةعن(1خارجا)يكونإنمااولئكومثل،سائغ

التترلكن،متعددةوجوهمنالتتارمنشروهم،وسنتهلمجي!اللهرسولشريعة

شرهم.ظهرفلذلكقوى،وكثر

قازانزمنفيكانكمالهم،هؤلاءلمخالطةهوالتترفسادمنوكثير

أخذوامااضعافلمسلمينا2()اموالمناخذوانهمفا،وغيرهماوهولاكو

.المالفيءلبيتوارضهمموالهم،من

إنمااللهلانالفيء؛منلهمحقلاالرافضةإن:السلفمنكثيرقالوقد

ربخايقولوتبعدهممأوجاء>والذيرنوالانصارللمهاجرينالفيءجعل

ءامنوالادينقلونجاغلافىولاتخغرقييمنباسبقوناالذيفاعزاوصلاخواشا

ولسانهلهم،سليماقلبهيكنلمفمن01[،]الحشر:(حيموفرإنكربخا

هؤلاء)3(.منيكنلملهم،مستغفرا

اصحابهقطعالنضيربنيحاصرلما!ي!النبيلان؛أشجارهموقطعت

الفساد،عنتنهىمحمديانتوفساد،هذااليهود:فقال،وحرقوهنخلهم

صولهاقايمةفىوتر!تموهافنةمنماقدب>:القرانفياللهفانزل

.[5]الحشر:(لفشمينوليخزياللهفبإذن

لحاجةاعندالعامروتخريبالشجر،قطعجوازعلىالعلماءاتفقوقد

."خارجينيكونون"(:)طوفي(،)ففي"يكون"تكررت(1)

.()فمنسقطت2()

.(492-392)آ/:المنثور"الدر"انظر)3(
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.النفوسقتلمنبأولىذلكفليس،إليه

اختفواالتيالاماكنمنكلهميحضروالمالقومفانذلك؛غيرمكنوما

كانواوإلاالاشجار،قطعتحينإلالجبلافيالمقاممنيسواوفيها،

لان؛غيرهملجبلايسكنألىأمكنومابهم،العلميمكنلاحيثيختفون

لاالفلاحينوسائر،مرعىلهمصاروقد،الرعيقصدهمإنماالتركمان

إليه.يجيئونوأرضهمعمارةيتركون

وعزمهبهمتهالسلطاندولةفيالفتحهذا)1(يسرالذيللهفالحمد

ديارهم.منوإخراجهم،منهملجبلاواخلاء،مرهو

أهلمنالذينكفرواأخرجهوائذى>:قولهفياللهذكرهمايشبهونوهم

حصونهمماتعتهمانهموظنوانحرجواأنظننتمماالحمثرلأولدلزهممنالكئاب

بايديهمبيوتهميخربونالرغمبقلوبهمفىوقذفلنيبواخبمناللهفأنحهماللهمن

الجلاءعلثهمادئهأنكنبولولا!الاتضرياولىفاغتبرواالمؤمنينوأيدي

-ومنورسولهالمحهشاقوابانهتمذلك!الارعذابالاخرةفيولهمالدنيافىلعذبهم

فىقابمةترتحتموهاأولينةمنقظعتمما!اتعقابشديداللهقإناللهيشاق

.[25-:لحشر]<لفسقيناوليخزىللهأقبإذنأصوصلها

والحجازومصربالشاموالنفاقالبدعاهلمنانكسرقدبهذافانهيضاو

.الايمانأهلبهويعز،السلطاندرجاتبهاللهيرفعماوالعراقواليمن

)1()ك(:"بهذا"ه
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فصل

الفساد،اهلمادةبحسمالسلطان1()مراسمتقدموبركتهالفتحهذاتمام

فيوالاخوانالمشايخمنلهمالقومهؤلاءفإنالبلاد،فيالشريعةوإقامة

وإبطان،عظيمغلقلوبهموفي)2(،وينتصرونبهيقتدونمنكثيرةقرى

فإذاالعدو،مباطنةانهولو،يمكنهمماعلىمعهايؤمنونلا،شديدةمعاداة

لاماالشرمنبذلكزال-العودبنيمثل-يضلونهمالذينرووسهمأمسك

الله.إلايعلمه

وطرابلس،وصفد،،دمشقبأعمالمتعددةقرىوهي،قراهملىإويتقدم

لجمعةا:الاسلامشرائعفيهميقامبان=وحلب)3(،وحمص،وحماة

قرىكسائر،ومؤذنونخطباءلهمويكون،القرانوقراءةلجماعةوا

الاسلامية،المعالمفيهموتنشر،النبويةالاحاديثفيهموتقرأ،المسلمين

.الاسلامشريعةتوجبهبماوالنفاق)4(البدعةمنهعرفمنويعاقب

كانواوهؤلاء،جهالقومنحنقالوا:مثالهمو)5(المحاربينهؤلاءفإن

منكمقتلومن،مجاهدينتكونونهؤلاءقاتلتمإذاأنتم:لناويقولونيعلمونا

شهيد.فهو

".)1()ف(:"مر]سيم

لهم".وشتصرونبهم")ط(:)2(

".وحماةحمص"(:)ف)3(

".بالبدعةمعهم"(:)ط(4)

التتار.:يعني(5)
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،عمرةولاحجولا،صيامولا،بصلاةيقرونلاكثيرخلقهؤلاءوفي

منوالنار،لجنةبايؤمنونولاالخنزير،ولحم،والدم،الميتةيحرمونولا

منأكفركفاروهم،والباطنية،لحاكميةوا(،1والتصيرية)،الاسماعيليةجنس

المسلمين.جماعب!والنصارىاليهود

لجمعة،امن:الاسلامشعائربإقامةالسلظانيةالمراسيمفتقدم

اعظممنهؤلاءقرىفيلمجي!النبيأحاديثوتبليغ،القرآنوقراءة،لجماعةوا

الله.سبيلفيلجهاداوابلغ،الاسلاميةالمصالح

اللهطاعةفيودخولهمهؤلاء،منالعدويباطنمنلانقماعسببوذلك

اللهيعينالتيالاسبابمنوهو.المسلمينمنالامرأوليوطاعة،ورسوله

الاعداء.قمععلىبها

بهالذيغدرهممننوعسيس")2("ارضفيبالمسلمينفعلوهمافان

للاسلامونصرة،عظيمة)3(حكمةللهذلكوفي.عليهمالمسلميناللهينصر

)4(.العدو"عليهماديلإلاالعهدقومنقضما":عباسابنقال.جسيمة

وللعدو،الايمانبقوةالعزممنللمسلمينحصلماوامثالههذاولولا

والمنافقين.الكفاربهويذل،المؤمنينبهاللهينصرما،الخذلانمن

خطا."نيةلنصراا":(ف)(1)

":الإسلامتاريخ"سيسفيجرتالتيالاحداثبعضوانظر233(.)صسبقماانظر2()

للذهبي.6(/21،94/)43

".حكمة"ذلك)ف(:)3(

.بنحوه34(6)3/:"الكبرى"فيالبيهقياخرجه(4)
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عبادهوعلى،خاصةالإسلامسلطانعلىنعمتهيتمانالمسشولهووالله

عامة.المؤمنين

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

وسوصحبهواالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

كثيرا.تسليما

:ظاهرهالكتابعنوان

والمنافقين،الكفاروقمع،الديندولتهفيإلدومن،المسلمينسلطان

.الانامفيعدلهونشر،الإسلامبهاللهايد

!!!
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الأحمدية[معالشيخ]مناظرة

خمس-سنة-السنةهذهمن)1(الاولىجمادىتاممعالسبتيوموفي

وحضربالقصر،السلطنةنائبعند)2(الرفاعيةالاحمديةمنجماعةاجتمع

لاالدينتقيالشيخنو،حالهمإليهميسفمأنوطلبوا،الدينتقيالشيخ

يفعلونه،مفاشيئايظهرواأنوأرادوا،عليهم07[]قينكرولايعارضهم

عنهاالخروحأحدا)3(يسعلاوانه،الشريعةباتباعوتكلم،الشيخلهمفانتدب

وإخراجالنار،دخولفيبهايتحيلونحيلالهمأنوذكرفعل)4(،ولابقول

.الحلوقمنالزبدة

يدلكهثم،الحمامفيجسدهفليغسلالناردخولأرادمن:لهموقال

فعلمننوعهوبلذلك،لىإيلتفتلادخلولو)5(،يدخلثم،بالخل

عندنا.الدجال

كثيرا.جمعاوكانوا

تنفقماالتتارعندتنفقأحوالنانحنالمنيبع)6(:شيخصالحالشيخوقال

."الاول":(ق،)ب(1)

.(والرفاعية"(:)ف2()

.أحد""(:ف،ق،)ب)3(

".يفعلولاعنها"(:ق،)ب(4)

ق(.،في)بليست:"يدخلثم"5()

(من)قوالمثبت0المنيبيع""(:و)ك،المينبيع""و)ف(:،"المنيع"(:و)ب،الينبع"":الاصل)6(

اليومومكانها،"دمشقصنعاء"بيعرفكانماوهي،دمشقبقربقريةوهي0والمصادر

للعلبيه(4)43"دمشقخططو"(،449/):"المشتبهتوضيح"انظر.دمشقجامعة
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.الشرعقدام

منانعلىولحديد،ا1(اطواق)يخلعونانهمعلىالمجلسوانفصل

منلحاضروناالكلمةهذهوحفظ)2(،عنقهضربتوالسنةالكتابعنخرج

فيجزءاالواقعةهذهعقيبالشيخوكتب.الدولةعيانوواكابرالأمراء

طريقهمفيوما،شيخهموذكر)3(،طريقتهمصلو،ومبدئهمالأحمديةحال

ذلك.فيالامروضحووالشر،الخيرمن

مصر[فيلهجرىوماالحمويةبسببالشيخمحنة]ملخص

المسالة"صنفولما)4(:الشيخترجمةفيكلامهاثناءفيالذهبيوقال

نالىإالامربهموالله،تحزبوا،وتسعينثمانسنةالصفاتفي"الحموية

يستفتى.لابانعليهونودي،الحنفيالقاضيجهةمنقصبةعلىبها)5(طافوا

الله.وسملم،آخرونطائفةبنصرهقامثم

يكرمونهالتتاركان"كثير:ابنقال.المنيبعشيخ،الرفاعيالاحمديهوصالحلشيخ1و

.هذهعبارتهذكرثم.".عندهنزلالتتارملكنائبقطلوشاهجاءولما،دمشققدموالما

-2102/):"الكامنةالدررو"77(./1)8:"والنهايةالبدايةانظر"7(00)7سنةفيتو

202).

".الاطواق"(:ف،ق،)ب(1)

."رقبته"(:ك،)ف2()

".طريقهم":()ف)3(

فيالذهبيوكلام."كلامهأثناءفي":قولهوتكررمن)ف(،سقطت"الشيخجمةترفي"4()

،(24)ص:"لجامعاتكملةضمن-اليتيميةالدرة"

".به"ك(:،)ف)5(
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عنيسالبانمصرمنالامرجاءوسبعمائةخمس1(سنة)كانلمحلما

الأفرم.دمشقنائببمجلسوالعلماءالقضاةلهفجمع،معتقده

سنين،منجرءفيعنهفاجبت)2(،السنةمعتقدعنسئلتكنتانا:فقال

.وقراهفاحضر،،دارهمنوطلبه

جتمعواوفقاموا،المجلسوطال،منهثلاثةأوموضعينفيلمحنازعوه

سلفيمعتقدهذاانعلىالاتفاقوقعثموحاققوه،لجزء،التتمةايضامرتين

كرفاهذلكقالوبعضهمجيده

الدينركنالاميرومالاوا،الشيخأمرفيسعواقدالمصريونوكان

البريد.علىمصرلىإفطلب،عليه-تسلطنالذي-الشاشنكير)3(

ابنوانتصبمصر،بقلعةوالفقهاءالقضاةاجتمعدخولهيومنيفثا

نأ:المالكي)5(مخلوفابنالقاضيعندعليهوادعىخصما،له)4(عدلان

".سنةفي"(:والدرة،ف،)ق(1)

".السنةهلمعتقد"(:كو)ف،..([هقد"كنت(:والدرةك،،ف)ق،)2(

بعدتسلطن،المماليكامراءمنكان.الدينركن،المنصورياللهعبدبنبيمرسهو:)3(

يكملفلمالملكفيأمرهيطلولم807،سنةقلاوونبنمحمدالناصرالملكخلع

انظر7(00)9سنةبيدهكانبوتروخنقهيديهبينوأحضرالناصرلملكامسكهو،السنة

":لخلافةواالسلطنةوليفيمناللطافةموردو"7-75(،21/):العصر""اعيان

(/29563-).

منمقرباكانالفقهاء،من،الشافعيالمصريالكناني،عثمانبناحمدبنمحمدهو:(4)

تسعيننحوعنسنة)974(توفيهمخطوط-مختصرالمزنيعلىشرحلهلجاشنكير،ا

334(3335-)3/:"الكامعةالدررو"2(.-4/79299):العصر"اعيان".ـانظرعاما

ولي-،المالكيالنويريناهضبنمخلوفبنعليوهو:ه"القاضيمخلوفابن"(:)ك)5(
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بذاته،العرشعلىلىتعاوانه،وصوتبحرفبالقرآنتكلماللهإن:يقولهذا

الحسية.الاشارةإليهيشاراللهوان

ذلك.علىعقوبتهأطلب:وقال

فقيه؟ياتقولما:القاضيفقال

لتخطب!أحضرناكما،أسرع:لهفقيل.عليهوأثنىاللهفحمد

؟!اللهعلىالثناءمنأمنع:فقال

الله.حمدتفقدأجب،:القاضيفقال

عليه.فالح،فسكت

في)1(؟الحاكممن:فقال

.مخلوفابنالقاضيلىإلهفأشاروا

وأسكت،وانزعجوغضب؟فيتحكمكيف،خصميأنت:فقال

القاضي.

طويلة.أموروجرت،لجبلابقلعةلجبباوسجنوا،وأخواهالشيخفأقيم

وتألم،لجامعبافقرئ،عليه)2(لحطبانيسلطاكتابالشاملىإوكتب

الاصر":"رفعانظر718(0)تالاحكامفيوالتسرع،العلمقلةعليهوعيبالقضاء،

إنه:الاسلامشيخعنهقالوقد(.545-435)3/:العصر"اعيانو"(،5046-04)2/

235(.)3/":الفتاوىمجموع".والدينالعلمقليل

ق(.)ب،منسقطتفي""و،."..لحاكمافمن"ف(.ق،)ب،(1)

".بالخط")ك(:)2(
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عليه،اقترحوهاألفاظالهموكتب،وأخرجونصفا،سنةبقيثم.لهالناس

يكتبها)2(.لمإنبالقتلتوعدأو)1(وهدد

فيتكلمأنلىإ،عندهخلق)3(يجتمعوالعلميقرئبمصروأقام

والقونويعربيوابنسبعينابنوهمالوجود،بوحدةالقائلينالاتحادية

صفوةفي)5(تكلموانه،فيهوسعواوفقراء،صوفيةعليهفتحزبشباههم)4(،و

منمرحلةعلىردوهثمالبريد،علىأخرجوهثم،محفللهفعملالاولياء.

ونصفا.سنةالقضاةحبسفيفسجنوه،اعتقالهفيمصلحتهمورأوامصر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وتوعد".وهدد":النسخبقية

الاسلامشيخلسيرةلجامع"امقدمةانظرفيهاوقعماوتحرير،لحادثةاهذهتفصيلفي

.(93-47)ص":الثالثةط-تيميةابن

خلق".عنده")ك(:

القائلينالفلاسفةمتصوفةمنالاشبيلي،محمدبنإبراهيمبنالحقعبدهو:سبعينابن

":الاسلام"تاريخانظر966(0)توالفلسفةالتصوففيتصانيفلهالوجود،بوحدة

5(1/168).

الدينمحيي،الاندلسيالطائيعربيبنمحمدبنعليبنمحمدهو:عربيوابن

تصانيفلهالوجود،بوحدةالقائلينالمتصوفةكبارمنالاكبر،بالشيخيلقب،تميلحاا

5(1/273)4:"الاسلام"تاربخانظر638(5.)تكثيرة

كبارمن،الروميالقونويالدينصدرمحمد،بنإسحاقبنمحمدهو:لقونويو

673(.)تالتصوففيكثيرةمصنفاتولهورئاه،أمهعربيئابنتزوج،عربيابنتلاميذ

.(1/662)5:"الاسلامتاريخ"انظر

".يتكلم"(:ق،)ب
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علىالدولةفاخرجتهتظاهروا،ثمالسر،فيإليهيدخلوناصحابهفجعل

غير،غرقوانه،قتلبأنه1()وشيعمنها،ببوجوحبمص،الاسكندريةلىإالبريد

.مرة

باستحضاربادر،اضدادهواباد،الكركمن-اللهايده-السلطانعادفلما

القضاةبحضرةوساره،وحادثهبهواجتمع.مكرماالقاهرةلىإالشيخ

إكرامه.فيوزادوالكبار،

منالشيخيكنولم،بالسلطانذلكبعدواجتمعدار،فيوسمكننزلثم

يجتمعالسلطانيعدفلم)2(،الموامتستلكمعهميسلكولا،الدولرجال

سنةدمشقلىإالشيخجاءالرحبةعنالعدولكشفالسلطانقدمفلما،به

كلامه.انتهى.وجمحنامورجرتثم)3(.وسبعمائةعشرةاثنتي

"[الحموية"بسببالشيخمحنة]مفصل

وتسعينثمانسنة)4(منالاولربيعشهروفي:الدينعلمالشيخوقال

الشروعوكان،تيميةابنالدينتقيالامامللشيخمحنةبدمشقوقعوستمائة

الشهر.اخرلىإواستمرت،منهلخامسايوموظهرتالشهر،اولمنفيها

فيهفذكر،الصفاتفيحماةمنعنهسئلجواباكتبكانانهوملخصها:

انكربقليلذلكقبلوكان،المتكلمينمذهبعلىورجحه،السلفمذهب

.(44)ص"لجامعاتكملةضمن-اليتيمية"الدرةمنوالتصحيح،"وشنع":الاصولفي(1)

)ف،ك(.منسقطتفلم(..."الشيخ)2(

النسخ.بقيةفيليمست"وسبعمائة")3(

.(057)2/:"المقتفى"وانظر0.".سنةوفي"ق(:،)ب(4)
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نيابتهحالفي)2(ذلك،في1()جاغانالدينبسيفواجتمع،المنجمينأمر

منهوالتمس،قولهوقبلأمرهوامتثل.السلطنةنائب)3(مقاموقيامهبدمشق

به.الاجتماعكثرة

منذلك)4(قبلعندهمكانمامع،لجماعةضيقذلكبسببفحصل

لحسن.اوذكرهلطهورهوتألمهم)5(،الشيخكراهية

وعدملزهدهفيه،الكلاملىإمساغايجدواولمأشياء،لىإشيءفانضاف

وجودة،علمهوكثرة،المناصبعلىالمزاحمةوتركالدنيا،علىإقباله

الفهم.وجودة،)6(العلمغزارةمنفيهايظهروما،وفتاويهأجوبته

فيالمتكلمينمذهبيرجحونلكونهم؛العقيدةفيالكلاملىإفعمدوا

.الصوابويعتقدونه،السلفمذهبعلىوالقرانالصفات

السعيسعواثم،ردهفيأوراقاعليهوعملوا،كتبهالذيلجوابافاخذوا

خواطرهم،به)8(وأغروا72[]قواحدا.واحداوالفقهاء)7(القضاةلىإالشديد

دينفيهكان:الذهميقال.لحسامياالمنصوريجاغانالدينسيفالاميرهو:جاغان(1)

للذهبي.693(5/)2:"الاسلامتاريخ"انظر7(000.)توعقل

)ف(.فيليست2()

".فقام"ك(:،)ف)3(

ق(.،)بفيليس"ذلكقبل"4()

"وتأملهم".)ب(:)5(

)ق(.منسقطت)6(

)ب(5فيليست)7(

فقط.الاصلمن""به)8(
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وحاشاه-بالتجسيميقولوجعلوه،الفاحشالكذبوكذبوا،الكلاموحرفوا

فسدتقدالعواموان،أصحابهلىإالمذهبذلك(1أوعز)قدوانه-ذلكمن

سعياذلكفيوسعوا!باللهوالعياذشيءذلكمنيقعولم،بذلكعقائدهم

2(.والبرد)والوحلالمطركثيرةأيامفيشديدا،

ومشى،ذلكعلى-يومئذالحنفيةقاضي-الحنفيالدينجلالفوافقهم

يحضر.فلم،إليهوارسل،حضورهوطلب،الاشرفيةلحديثادارلى!معهم

السلطانوإن،إليكأمرهاليسالعقائدإن:لجوابافي)3(إليهوأرسل

بهيختصقمما)4(ليسالمنكراتإنكاروإن،الناسبينلتحكمولاكإنما

القاضي.

لم:وقالوا،قلبهوشوشوا،خاطره5(فاوغروا)،الرسالةهذهإليهفوصلت

لىإفاجيب)6(،البلدةفيعقيدتهبطلانعلىبالنداءفامر.عليكورديحضر،

البلد)7(.بعضفيفنوديذلك،

وجماعةالمناديفضرب،طائفةوأرسل،جاغانالدينسيفبادرثم

."وغرأ":(ق)(1)

شديدا"ه...وسعوا":عبارةتكررت)ك(وفي)ف(،فيليستوالبرد"...أيامفي"2()

(.)بمنسقطت"إليه..هوأرسل")3(

".لممن":()ف(4)

هفاغروا"":(ك،)ف،فاوعزوا"":()ب(5)

".فاجاب":النسخوبقيةمن)ب(،المثبت)6(

6(510/)2:"الاسلامتاريخو"(،24)ص:"لجامعاتكملة-اليتيميةالدرة"انظو)7(
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الاهانة!غايةفيمضروبينفرجعوا،بهمخرقو،حولهممن

الرسلفدارت،فيهوسعىذلكفيقاممنجاغانالدينسيفطلبثم

الاتابكي،الدينببدرمقدمهمواحتمىفاختفوا،البلد،فيعليهموالاعوان

نألىإمره،فيفترفق.ذلكمن)1(يجيرهأنمنهوسأل،دارهفيعليهودخل

.جاغانالدينسيفغضب)2(سكن

وكانالشهر،محشرثالثعادتهعلىلجمعةايومجلسالشيخإنثم

وما،لحلاماوذكر[،4:]القلم<لعلىخلعليموإنك>:لىتعاقولهفيتفسيره

جليلا.ميعاداوكان،استعمالهينبغي

الذيجزئهلقراءةوواعده)3(،الشافعيالدينإمامبالقاضياجتمعإنهثم

".الحموية"بلمعروفاوهو،فيهأجاب

الثلثنحولىإالنهاربكرةمنالشهر،عشررابعالسبتيومفاجتمعوا

مرادهوبين،العقيدةجميع)4(وقرئتمستمرا،طويلاميعاداالاحد،ليلةمن

حضرممنولاالحاكممنعليهإنكاريحصلولمأشكلت،مواضعمن

فأناالشيخفيتكلاممنكل:يقولوالقاضيمنهمانفصلبحيث،المجلس

".يخبره"(:وفي)ف."يجيره":الاصلفيرسمها(1)

النسخ.بقيةمن)2(

بدمشقالقضاةقاضيالشاقعيالقزويعيليأبوالمعاحمدبنالرحمنعبدبنعمرهو:)3(

لخا".صاومقصدهحسنامعتقدهالدينإمامالقاضيوكان"كثير:ابنقال996(.)ت

7(.71-1/112)7:"والنهايةو"البداية634(،633-)3/:العصر""اعيانانظر:

فيه"."وقرئتك(:ف،)ق،)4(
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الشيخفيتكلممنكل:-الميعادهذابعد-الدينجلالاخوهوقال.خصمه

طيبة.عنعنهموانفصل1(.نعزره)

دارهلىإفوصل،أخبارهظيبمنيسمعونماينتظرونوالناسوخرج

ثابتكلهذلكفيوهو،بهوسروراستبشاروعندهم،الناسمنكثيرملأفي

،مخلوقنصرلىإيلتفتلا،الالهيبالنصر)2(واثق،القلبقويلجاش،ا

عليه.يعولولا

بمنالاجتماعمنممكنايبقوالم،المسيآلمحقهفيسعيهموكان

يستحيوبأمور،الاذىبأنواعحقهفيوتكلموا،لهمنصرادنىمنه)3(يرجون

حولفلاويلفقها،يختلقهاأنعنفصلايحكيها،أنسبحانهاللهمنالإنسان

بالله.إلاقوةولا

هذاعنهماشتهرقدأحد،كلوعندعندنامعروفونفيهسعواوالذين

وأإغراء،أو،تشنيعأو،بقول73[]قساعدهممنوكذلك،الفظيعالفعل

يلوذومنالشيخأصحابلبعضأذىأو،شهادةأوإفتاء،أو،رسالةإرسال

منكثيرشئذلكمن)4(وقعفإنه.باطنتشويشاو،غيبةأو،شتمأو،به

.كثيرةجماعة

للشيخوعقيبهاالواقعةهذهفيوالاخيارلحينالصامنجماعةورأى

."يعزره":وفيهما(،ك،)فمنسقط"الشيخ...خصمهفأنا"(1)

."لنصرةبا":()ك(2)

."تجونير":(ك،)ف3()

."في":()ق(4)
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.ذكرهماانتهىتاما.مجلداكانتضبطتلو،جليلةحسنةمرائي

سنةمنرجبثامنالاثنينيوموذلك،كثيرةبمدةالواقعةهذهبعدثم

لىإالدينتقيالشيخوطلبوالفقهاء،القضاةطلب،وسبعمائةخمس!

الشيخسألعندهاجتمعوا)1(فلماالافرم،السلطنةنائبمجلسلىإالقصر،

وردوقدلك،عقدالمجلسهذا:لهوقال،عقيدتهعنوحدهالدينتقي

.اعتقادكعنأسألكأنالسلطانمرسوم

سنين،سبعنحومنكتبتهاهذه:وقال"،الواسطية"عقيدتهالشيخفأحضر

.الشامإلى)2(التتارمجيءقبل

مجلسلىإأخرتمواضعوبقيفيها،وبحث،المجلسفيفقرئت

آخر.

وحضرالمذكور،رجبعشرثانيالصلاةبعدلجمعةايوماجتمعواثم

يتولىأننهعلىواتفقوا)3(،الهنديالدينصفيالشيخومعهم،المخالفون

."جتمعوافا":(ك،)ف(1)

من)ق(.سقطتلى"إالتتار"2()

،بالهنديالمعروفالشافعياللهعبدابوالارمويمحمدبنالرحيمعبدبنمحمدهو:)3(

الاسلامشيخناظرلماأنهجمتهترفيوذكروا71(.5)توغيرهالاصولفيتصانيفله

ذلكقالولعله"معلقا:نيالشوكا.ـقالهساكلىإهنامنتنطالعصفورمثلانت:لهقال

بكفءٍليسوالرجل.الاسلاميةالعلومفيدائرتهوسعةتيميةابنفنونثثرةمنرأىلما

اهـسواها"عنعرياكانوقديعرفها،التيفنونهقيإلاالامامذلكلمناظرة

البدر=و"(،1-4415/):"الكامنةالدررو"(،05-41055/)العصر"اعيان"انظر
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معه.فتكلم،الدينتقيالشيخمعالمناظرة

الزملكاني،ابنالدينكمالالشيخعلىواتفقواعنه،رجعواإنهمثم

انفصل.قدوالامرهناكمنوخرجوا،الكلاموطال،معهوبحثالشيخفناظر

تقيالشيخوانصرف.السنةأهلبهأعزماالحجة)1(قياممناللهظهرو

منزله.لىإالدين

الشيخمقالةووضعوا،وحرفوهللمجلس!)2(،المخالفيننقولواختلفت

عنرجعقدالشيخبأنوأصحابهالوكيلابنوشنعموضعها،غيرعلى

)3(.المستعانفالله،عقيدته

فيمصرمنعليهوردكتاب:الفعلهذاعلىالسلطنةنائبحملوالذي

المالكي،مخلوفابنالقاضيبمصر:ذلكفيالقائموكان،المعنىهذا

الششنكير.الدينبركنواستعانوا)4(،والقروي،المنبجينصروالشيخ

.(-2187188/):"الطالع

ق(.من)ب،سقطتمن""و،."أظهر.وقد":النسخبقية(1)

ق(.في)ب،ليست)2(

أنهاصحابهبعضوأشاع،لمذهباشافعيأنهنفسهعلىأشهدأنهالشيخأعداءأشاع)3(

الكامنة"الدررو"2(،0-91)ص:"التكملةضمن-الزمانمراةذيل"انظر:انتصر.

(.الجامعضمن534-)ص

الدينشمسوهو(0ك،)فمنوالمثبت،"القونوي"(:ق،و)ب،"القزويني":الاصل(4)

ذيل"فيجمتهتر.القيروانلىإنسبةوالقروي7(.60)تالمالكيلمغربيااللهعبدأبو

شيخمقدمأيامبمصرالحنابلةعلىألبمنضمنذكرهوقد(،9411)2/:"الزمانمرآة

853(.)2/:السالفلمصدراانظرإليهاالإسلام
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الدين،تقيبالشيخيلوذشخصابدمشقالقضتاةبعضعزرذلكبعدثم

السلطنةنائبالاميروكانالبلد،فيهرجووقعأطلقوا،ثم،جماعةوطلب

حضر.ثمجمعةنحو)1(وغابللصيدخرجقد

لاجل"البخاري"صحيحيقرأالمزيالدينجماللحافطاوكان

ذلكأثناءفيرجبمنوالعشريننيالثاالاثمينيومفقرأالاستسقاء)2(،

العباد"،فعالكتاب"من،العرشفوقاللهوأن،الجهميةعلىالردفيفصلا

الحاضرين،الفقهاءبعضلذلكفغضبالنسر)3(،تحت،البخاريتأليف

القضاةقاضيلىإالامرورفعوابهذا،المقصودوننحق4(:وقالوا)

بحبسه.ورسمفطلبه)5(،الشافعية

وخرج،بيدهالحبسمنخرجهو،لهفتألم،الدينتقيالشيخذلكفبلغ

الشيخعلىثنىو،هنالبوالقاضيهووتخاصمالأمراء،ملكلىإالقصرلىإ

الدينهجمال

)ف(.في)1(ليست

مجلة"فيالكرباتوتفريجالنوازللدفعالبخاريقراءةظاهرةنقدفيمقالاانظر)2(

267(.-263)ص"التحديث"قواعدفيالقاسميوعنه477(-474)5/نجالمنار"

هالامويلجامعافيالنسرقبةتحت:يعني)3(

".وقال":()ق(4)

ابنالديننجمسالمبنمحمدبناحمدالعباسأبوهووالقاضي."الشافعي"ك(:)ف،(ه)

333(،-1/327):العصر"أعيان"انظرت)723(0الشافعيالدمشقيصصرى

.(462-1/632):"الكامنةالدرر)و
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نفسي.عزلت)1(حبسيلىإيردلملئن:وقالوانزعحالقاضيوغضب

فاعتقله،حبسهلىإالدينجمالالشيخاعادبأنالامراءملكفأرضاه

أيلاماهبالقوصية

أصحابهبعضحقفيغيبتهفيوقعماللنائبالدينتقيالشيخوذكر

فيفنوديوأمر،الوكيلابنأصحابمنجماعةبحبسفرسم،الاذىمن

وقصد0وحانوتهداره)2(ونهبت،ودمهمالهحلالعقائدفيتكلممنإنهالبلد:

.)3(والفتنالشرتسكينبذلك

ثالثمجلس!الدينتقيللشيخعقدشعبانسابعالثلاثاءيوموفي

.بالعقيدةلجماعةاورضيبالقصر،

عننفسهصصرىبنالديننجمالقضاةقاضيعزلاليومهذاوفي

أحبلاالزملكانيبنالدينكمالالشيخمنسمعهكلامبسببالحكم

)4(.حكايته

القاضيلىإالسلطانكتابوردشعبانمنوالعشرينالسادساليوموفي

وقد،الدينتقيللشيخمجلسبعقدرسمناكناإنا:وقيه،الحكملىإبإعادته

إلابذلكقصدناوما.السلفمذهبعلىوأنه،المجالسمنلهعقدمابلغنا

ساحته.براءة

".)1()ف(:"حبس

"."ونهب(:و)ف،"ومالهدمه"(:ك،)ف2()

والشر".الفتن"(:)ك)3(

لجامع-او".بالتفصيلجرىماحكايةففيه(174-172لم)3:"الفتاوىمجموع"انظر(4)

.(12)ص:"المرآةذيل-تكملتهو"(،-417175)ص:الارب"نهاية
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[العقيدةفيالمناظرةمجالس]

ملخصا،المجالسهذهفيجرىماصورةاللهرحمهالشيخذكروقد

)2(:فقالمختصرا)1(شيئاذلكفيوعلق

لاأنوأشهد،الدينيومملك،الرحيمالرحمن،العالمينربللهلحمدا

عبدهمحمداانشهدو،معينولاظهيرولالهشريكلاوحدهاللهإلاإله

)3(وسلماكهوعلىعليهاللهصلى.جمعينأالخلقلىإأرسلهالذي،ورسوله

الصالحين.اللهعبادسائروعلى

فيجرىمماذكرهحضرنيماأكتبأن)4(سئلتفقدبعد؛أما

كتاببهوردمابمقتضىالاعتقاد،أمرفيللمناظرةالمعقودةالثلاثةالمجالس

من)5(قومإليهسعىلماالبلاد،أميرنائبهلىإالمصريةالديارمنالسلطان

في)ب،ق(.ليست"مختصرا")1(

هذهفيجرىماالشيخكتب:اقول".الرحيمالرحمناللهبسم"ك(:في)ف،بعده2()

وهذه،الاخرىفيليسماو]حدةكلوفي،مختلفةأوقاتفيمراتعدةالمجالس

([:الفتاوىمجموع"فيالتيالنسخةومثلها،الشيخكتبمااتتممنهناالثابتةالنسخة

بناللهعبدحكاهامختصرةورابعةلي،البرزانقلهامختصرةخرىو(،01639-1)3/

الظاهريةفيمجموعضمنالشيخبخطأخرىنسخةوهناك.""الفتاوىفيوكلها،تيمية

)طف(.بالمقارنةعندالفتاوىلطبعةوسارمزب(.2أ-16266)ق

."كثيرا":()طه"تسليما":دةزيا(ف،ق،)ب3()

."مرةغير":دةزيا(طف،ك،)ف"4)

".وغيرهموالرافضةوالاتحادية"الجهمية؟زيادة"طف،ك،في)فبعده5()
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وبهحرمةلهممنوالمشايخ)1(القضاةبجمعالاميرفأمرالاحقاد.ذوي

يوموذلكالميعاد،هذافيبجمعهمقصدما)2(يدرونلاوهماعتداد.

وسبعمائة.خمسعامالمباركرجبثامنالاثنين

نأ:السلطانمرسوموردوقد)3(لك،عقدالمجلسهذا:ليفقال

تدعوالتيالكتبمنالمصريةالديارلىإبهكتبتوعما،اعتقادكعنأسألك

الاعتقاد.لىإالنالسبها)4(

ذلك.في)5(ويتباحثونوالفقهاء،القضاةأجمعنو:قالظنهو

يؤخذبل،منيأكبرهوعمنولاعنييؤخذفلا)6(الاعتقادأما:فقلت

وجبالقرانفيكانفما؛الامةسلفعليهجمعأوما7[ه]قورسولهاللهعن

البخاريصحيح"مثل،الصحيحةالاحاديثفيثبتماوكذلك،اعتقاده

".ومسلم

ذلك،منشيءلىإبهأدعو)7(ابتداءكتاباأحدلىإكتبتفما؛الكتبوأما

نوابهممنوغيرهم،الاربعةالمذاهبقضاة:الاربعة":زيادة(طف،ك،في)فبعده(1)

لمفتين".1و

فيما"."(:فق،،)ب2()

"فقد".طف(:،ق،)ف)3(

تدعونها"0"(:)ك(4)

"."وتتباحثونطف(:،ك،)ف(5)

لا"."فإنه)ف(:)6(

"أدعوه".)ط(:)7(
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وغيرهم.المصريةالديارأهلمنيسألنيمنبهاأجبتأجوبمبكتبت1()ولكن

الجاشنكيرالدينركنالاميرلىإكتابعليزورأنهبلغنيقدوكان

لكن،بحقيقتهأعلمولم،محرفةعقيدةذكريتضمن،السلطاندار)2(أستاذ

)3(.مكذوبهذاأنعلمت

،غيرهأوالاعتقادفيمسائليسألنيمنوغيرهامصرمنعلييردوكان

الامة.سلفعليهكانوماوالسنةبالكتاب4(فأجيبه)

عقيدتك.لناتكتبأننريد:فقال

.اكتبوا:فقلت

يكتب.أن)5(الدينكمالالشيخفأمر

ومسائلوالقدر،،الصفاتأبوابفيالاعتقادجملله)6(فكتبت

السنةأهلاعتقادأنوهو.والتفضيلوالامامة)7(،والوعيد،،الايمان

غيرمن!،رسولهبهوصفهوبما،نفسهبهاللهوصفبماالايمان:لجماعةوا

غيراللهكلامالقرآنوأن.تمثيلولا،تكييفولا،تعطيلولا،تحريف

."لكنيو":(طف)."ولكنني":(ك،ف)(1)

.ار"ستدا":(ق،ب)(2)

".مكذوب"أنه(:)ط)3(

".فاجبته"(:ف،ق،)ب"،"وغيره(:طف،ف،)ق،."..مسائل"عن(:طف،ك،)ف(4)

ني.الزملكاابنهو(5)

"."فكتب(:)ط)6(

تحريف.""الامانةق(:)ب،)7(
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العبادأفعالمنشيءكلخالقاللهبانوالايمانيعود.وإليهبدامنه،مخلوق

حبهاوبالظاعةأمروانه.يكنلميشألموما،كانشاءماوانهوغيرها.

خالقوالله،حقيقةفاعلوالعبدوكرهها.المعصيةعنونهى1(،ورضيها)

منأحد)2(يكفرلانو.وينقصيزيدوعملقولوالدينالإيمانوأن.فعله

الخلفاءنوأحد)3(.الايمانأهلمنالنارفييخلدولا،بالذنوبالقبلةأهل

الفضلفيمرتبتهمعلي،ثمعثمانثمعمرثمأبوبكرلمجؤاللهرسولبعد

بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعلياقدمومن،الخلافةفيكرتبتهم)4(

لفطأحفظولم،عهديبعدقدالاننيفإ،ونحوههذا)5(وذكرتوالانصار.

ذاك)6(.إذأمليتهما

قدكما،علييكذبونأقواماأنأعلمأنا:لحاضرينواللأميرقلتثم

كتم:يقولونربما)8(حفظيمنالاعتقادأمليتوإن،مرةغيرعلي)7(كذبوا

قبل،سنينسبعنحومنمكتوبةعقيدةأحضرفأنا،ودارىداهنأو،بعضه

."حبهاوضيهاور...للهاءشا":(ك،ف)(1)

."أحدانكفر":(طف،ك،ف)(2)

."أحدا...نخلد":(ط)3()

الفضلفيمرتبتهموأن")طف(:كمرتبتهم"..0.ومرتبتهم،عنهماللهرضي"ك(:)ف،(4)

كترتيبهم".

وذكر"."و)ب(:الاصل5()

ك"10ذإذكتبمنهامليتهما")طف(:)6(

من)ف(.سقطعلي""كما....)7(

خطا."خطي"ق(:)ب،)8(
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.الشاملىإالتترمجيء

شديدا،غضباوغضبت،بهعهديبعدقدكلاماحضورهاقبلوقلت

للسلطانوقالواعلي،كذبوااقوامانعلامانا:قلتانياذكرلكن)1(

اشياء)2(.

)3(اوقاتبالاسلامقاممن:قلتانمثل،إليهاحتجتبكلاموتكلمت

لماواقامه،اعداءهوجاهد،وبينهدلائلهاوضحالذيومن؟غيريلحاجةا

يجاهدحدولا،بحجتهينطقاحدولا)5(احدكلعنهتخلىحين)4(مال؟

".)1()ق،ف،ك،ط(:"لكني

لابنالمنبجينصرقالكما،لملكايريدأنهالسلطانعندبهوشواأنهمأرادالشيخلعل2()

فيتومرتلابنجرىكما،منهالدولةعلىيخشىتيميةابنبأنللأمراءقل":مخلوف

54(.32250،54،)ص[(:لجامع"اانظره"المغرببلاد

بعضمعالملكقلبيريدأنهفيههـ(207)سنةكتاباالصوفيةبعضعليهزوروقد

،(414)ص:"لجامعا"انظر0بليغةعقوبةوعوقبالمزورفأمسكوالامراء،العلماء

.(01-9)ص"تكملتهو"

ملحق-783)ص"العليةالاعلام"فيالبزارحفصأبونقلفقد،ثالثةمحاولةحاولواثم

!م

انكاخبرتإنني:وقاليديهبينفاحضرهالناصرلملكالىإبالشيخوشيأنههذا(بكتابنا

مطمئنةبنفسلهقالبل،بهيكترثفلم؟الملكأخذنفسكفيوأن،الناسأطاعك

ملككإنوالله!ذلكأفعلأنا-:حضرممنكثيرسمعه-عالوصوتثابتوقلب

.هناكلخبرابقيةوانظر.لذلكالسلطانفتبسم!فلسينعندييساويلاالمغلوملك

."اوقاتفي"(:ك،)ف)3(

."حتى":ق(،)ب(4)

"فلا".:النسخبقية)5(
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يظمعونهؤلاءكانفاذا.فيهمرغبا،عنهمجاهدا،لحجتهمظهراوقمت،عنه

بغيري؟!يصنعونفكيففي،الكلامفي

ناو،ينصفهأنعليهلوجب،الانصافالسلطانمنطلبيهودياأنولو

يحضرنو،منه)2(الانصافاطلبقدبلاغفر)1(،لاوقدحقيعناغفرقد

افترائهم.علىليحاقوا)3(76[،]قيكذبونالذينهؤلاء

به.عهديبعدلكن،لجنساهذامن4(،هذا)منأطولكلاماوقلت

ذلك)6(.يكتببأنالدينمحعى)5(:الدرجكاتبلىإالاميرفأشار

منه.بمذهبهعلمفأناكتبتهمماندءفيخالفنيمنكلأيضا:وقلت

أيضا--قلت)7(لكنيبعدها؟أوحضورهاقبلهذاقلتهل،أدريوما

المنتسبينمنمخالفوفيهإلافصلافيهاذكرتماوقراءتها:حضورهابعد

الطوائف.منلطائفةخلاف!فيهاجملةوكل،القبلةلىإ

أعفو"لا00اعفو."قدطف(:،ك،)ف(1)

"."الانتصافصوابها:ولعل،النسخجميعفيكذا2()

.ليخافوا"":()ف."ليحاققوا":(،ح)ك)3(

)طف(.منسقطتهذا""من(4)

"تكملةانظردرجاهالمسمىالورقفيلفتاوى1والاحكاميكتبمن:الدرحكاتب)5(

ليالمعاأبواللهفصلبنيحىهو:الدينومحتي31-316(.5)4/":العربيةالمعاجم

"الدررانظرهـ(.ت)738عليهالثناءوكثرالانشاءوديوانالسركتابةليو،العمري

.(4/424):"الكامنة

"."كلهفلادةق(،)ب6()

."لكنني"(:طف،ك،)ف)7(
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،المنزلمنبخطيكراريس(1ومعها)أحضرها،منأرسلتثم

".الواسطيةالعقيدة"فحضرت

بعضواسطأرضمنقدمآنهكتابتهاسببكان)2(هذه:لهموقلت

وكانحاجا،عليناقدم)3(،الواسطيالدينرضي:لهيقالشيخنواحيها،قضاة

منالتتر)4(دولةوفيالبلادبتلكفيهالنالسماوشكا،والدينالخيرأهلمن

تكونعقيدةلهأكتبأنوسألني،والعلمالدينودرولص،والظلملجهلاغلبة

عقائدالنالسكتبقد:وقلتذلك،منفاستعفيت)5(.بيتهولاهللهعمدة

)6(.السنةأئمة

هذهلهفكتبت.أنتتكتبهاعقيدةإلاأحبما:وقال،السؤالفيفألح

مصرفيكثيرةنسخبها)7(انتشرتوقدالعصر.بعدقاعدوأناالعقيدة

وغيرهما.والعراق

الشيخلكاتبهعطاهاو-الريبة)8(لدفع-أنااقراهالابانالاميرفاشار

لحاضرونالجماعةواحرفا،حرفالحاضريناعلىفقرأها،الدينكمال

".)1()ق(:"ومعه

".)2()ب،ق(:"كانت

ترجمته.علىأعثرلم)3(

.الططر"":(ك،ف،)الاصل(4)

."فاستعففت":(ق،)ب(5)

.".هعقائدهبعضفخذمتعددةعقائد"(:طف،ك،)ففي)6(

انتشر"."(:)ف)7(

".لرفع"طف(.،)ك)8(
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أيضاوالامير.شاء2(ما)ويعارضشاء،مامنهمالموردويورد.(1يسمعولها)

فيها.مواضععنسأل)3(

الخلافمنالحاضرينمنطائفةنفوسفىكانماالنالسعلموقد

.4()لهوىوا

فإنه،المجالسهذهفيوالمناظراتالكلاممنجرىماذكريمكنولا

ومع.بذلكالعهدبعدمعذلكمنحضرنيماملخصأكتبلكن،كثير)5(

ينضبط.لاولفأ)6(أصوابرفعيجريكانأنه

بالله:الايمانومن"اولها:فيذكرلمابعضهم)7(عليهاعترضممافكان

ولاتحريفعمرمن)8(؛رسولهبهووصفه،نفسهبهوصفبماالايمان

".تمثيلولاتكييفولا،تعطيل

والتعطيل؟بالتحريفالمرادما:فقال

يسمعونها".وهمحرفا...علىيقروها"(:ق،)ب(1)

فيما"."(:طف،ك،ف،)ق2()

".يسال":النسخبقية)3(

بغيروبعضهالاعتقاد،بسببوبعضه،بعضهالناسعلمقدما":زيادة(طف،ك،)ف(4)

".ذلك

".ينضبطولا":زيادة(طف،ك،)ف(5)

".لغط"(:وفي)ط،بالأصولكذا)6(

عليئ"."(:)طف)7(

يك!رو".محمد"(:ك،في)فبعد)8(
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صرفهوالذي،التأويلاهليثبتهالذيالتأويلينفيهذاان:ومقصوده

جوازا.واماوجوباإما؛ظاهرهعناللفظ

إزالةوهو،كتابهفياللهذمهكما،مواضعهعنالكلمتحريف:فقلت

ادله3فى>:لقولهالجهميةبعضتأويلمثل،المعنىمنعليهدلعمااللفظ

ومثل.تجريحالحكمةاباظافيرجرحه:اي[164النساء:1<تليماموسى

والقدريةوالرافضةالجهميةمنوغيرهم،والباظنيةالقرامظة(1تأويلات)

فيها.مانفسهوقيفسكت.)2(وغيرهم

لىإ"التأويل"لفظعنعدلتنيأ:المجلسهذاغيرفيوذكرت

فيتحريتوأنا.بذمهالقرانجاءاسمالتحريفلان"؛التحريف"لفظ

ولم،التحريفمناللهذمهمافنفيت،والسنةالكتاباتباعالعقيدةهذه

فيبينتهكما،معانعدةلهلفظلانه؛إثباتولابنفيالتاويللفظفيهاأذكر

77[]قغير)3(اللهكتابفي"التاويل"لفظمعنىفانالقواعد.منموضعه

معنىوغير،والفقهالاصولاهلمنالمتاخريناصطلاحفيالتاويللفظ

منولان)4(،والسلفالتفسيرأهلمنكثيراصطلاحفيالتاويللفظ

بعضعنمنقولصحيحهو)5(ماتأويلاتسمىقدالتينيالمعا

"تاولل".)ف(:)1(

في)ب،ق(5ليست)2(

"معنى".:في)ك(زلادة)3(

في)ب،ق(.ليست)4(

قدتأويلا..."ق(:،و)ب،.""همن"لان(:و)طف"نيالمعاولان"ق(:،و)بالاصل5()

هو".ق[من]سقطتمافيهايكون
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علىلحجةاقامتماإذ؛صحتهعلىالحجةتقومماأنففلم)1(.السلف

التحريف.منفليس،السلفعنمنقولوهو،صحته

لان"؛التشبيه"أذكرولم"التمثيل"النفيفيذكرتأيضا:لهم)2(وقلت

،[11:]الشورى9شفء>ليسكمئله-:قاللمجطكتابهبنصاللهنفاهالتمثيل

فيليسلفظمنليإأحبكان)3(65[:]مريم<-سمياتعامله>هل:وقال

كما،صحيحمعنىبنفيهيعنىقدكانوإن)4(،رسولهسنةفيولا،اللهكتاب

فاسد.معنىبهيعنىقد

الكلميحرفونولا،نفسهبهوصفماعنهينفونلاأنهم":ذكرتولما

".واياتهاللهأسماءفي)5(يلحدونولا،مواضعهعن

منذلكفيمالاستشعارهذلك؛منيمتعضالحاضرينبعضجعل

علييدورأنرادو،يقولهمالهيتوجهلم)7(ولكن،عليههولما)6(3الر

)9(.يتمكنفلمأعلمها،التي)8(بالاسولة

".السلف"عنق(:)ب،()1

"له".ك(:)ف،)2(

"وكان".)طف(:،"فكان"ك(:)ف،)3(

جم!ي!".الله"رسول(:طف،ك،)ف(4)

خطا.وهوويلحدون"..."ويحرفون(:فق،و)ب،الاصلفيوقع(5)

".عليهالظاهرالرد"منو)طف(:،ولما"":النسخجميع)6(

"."ولم(:)ف)7(

.(بالأسئلة"يدور(:)طف)8(

".لجواببا"لعلمه:زيادةطف(،ك،)ف)9(
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شيطانيقربهلا":قولناعنالاميرسألىأظن،الكرسيايةذكرتولما

صدقةيسرقكانالذيفيهريرةبيا1()حديثفذكرت."يصبححتى

)2(."صحيحه"فيرواهالبخاريأنوذكرتالفطر،

بماويعرضونهذافيوبطنبون،والتجسيمالتشبيهنفييذكرونوأخذوا

ذلك.منإليناالناسبعضينسبه

وإنما،باطلكلينفي"تمثيلولاتكييفغيرمن")3(:ليقو:فقلت

قالىكما،السلفعننفيهماثور""التكييفلان؛الاسمينهذين)4(اخترت

:-بالقبولىالعلماءتلقاهاالتيالمقالة-وغيرهمعيينةوابنومالاش،،ربيعة

عنهوالسؤالى،واجببهوالايمان،مجهولىوالكيف،معلوم"الاستواء

".بدعة

ذلكفنفيتلنا،معلومغيرالكيفأنعلىالسلفهؤلاء)5(واتفق

الصفاتاياتتأويلفإن.بالنصمنفيأيضاوهو،الامةلسلفاتباعا

لاالذيالتأويلمنوهذا،صفاتهوحقيقةالموصوفحقيقةفيهايدخل

"التأويل،فيذكرتهامفردةقامحدةفيذلكقررتقدكما.اللهإلايعلمه

".بتأويلهعلمناوبين،الكلامبمعنىعلمنابينوالفرق،والمعنى

"هحديث"له)ك(:(1)

231(.رقم)1)2(

"."قوله)ب(:)3(

اخذت"."ك(:،)ف)4(

".فاتفق":النسخبقية5()
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العقلدلالةمع،القديمجماعوالابالنص1()منفي"التمثيل"وكذلك

فيوذكرتللبشر،معلومغيرالباريكنهإذ،التكييفونفينفيهعلى

اياتإجراءوهو:،السلفمذهبأنهنقلالذيالخطابيكلامذلكضمن

الكلامإذعنها،والتشبيهالكيفيةنفيمعظاهرها،علىحاديثهاوالصفات

فيهويتبع،حذوهفيه)3(يحتذى،الذاتفيالكلامعن)2(فرعالصفاتفي

إثباتفكذلك=تكييفإثباتلاوجودإئباتالذاتإثباتكانفإذا.مثاله

تكييف.إثباتلاوجودإثبات)4(الصفات

لا)6(جسم،هو:يقالأنيجوزفحيمئذ)5(:المخالفينكبراءأحدفقال

!كالاجسام

بهوصفبمااللهيوصفإنه:قيلإنماالفصلاء)7(:وبعضأنالهفقلت

جسم،اللهأن78[]قوالسنةالكتابفيوليس،رسولهبهوصفهوبما،نفسه

.السؤالهذايلزمحتى

".)1()ف،ك(:"ينفي

على"."ك(:،ق،و)بالاصل2()

"همحتذى")ف(:)3(

".الصفاتفكذلك")ف(:،05"0فكذلككيفيةإثبات"ق(:،)ب(4)

.كبار"":()طف،"لمخالفينا"بدل"لمجلسا":(ق،)ب(5)

.(في)فليستلا""(6)

".لحاضريناالفضلاء"طف(:،ك،)ف،.".وبعضلهفقلت"ق(:،)ب)7(
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ماعناينفيأنإظهاريريدبالديانةالمعروفين(1)القضاةبعضخذو

والتجسيم.التشبيهنفيفي)3(المبالغةفييزيدفجعل)2(،يقوله

تعطيل،ولا،تحريفغيرمن"موضعغيرفيفيهاذكر)4(قد:فقلت

".تمثيلولاتكييفغيرومن

نفسهبهاللهوصفبماالايمان:بادلهالايمان))ومنصدرها:في]وقلت

ومن،تعطيلولاتحريفغيرمنع!ي!،محمدرسولهبهوصفهوبما،كتابهفي

".تمثيلولاتكييفغير

تلقاهاالتيالصحاحالاحاديثمنربهبهالرسولوصفوما":قلتثم

".كذلكبهاالإيمانوجببالقبولالمعرفةأهل

فيهايخبرالتيالصحاحالاحاديثهذهأمثاللىإ":قلتأنلىإ

يؤمنونلجماعةواالسنةاهلالناجيةالفرقةفان،بهيخبربما!ت!واللهرسول

ومن،تعطيلولاتحريفغيرمنكتايه،فيبهاللهأخبربمايؤمنونكما،بذلك

هيالامةأنكما،الامةفرقفيالوسطهم[)5(بل.تمثيلولاتكييفغير

و".لحاضرينا"طف(:،كفي)ف،بعده(1)

إلينا".البعضوينسبهيقولما"عنا(:و)طف،عنه"ينفي":الاصل2()

."لمبالغةايريد":الاصل)3(

."ذكرت":(طف)(4)

ليستقيمثبتهوطف(.،كمن)ف،وهوق(،و)ب،الاصلفيليسالمعكوفينبينما)5(

."...الوسطفهم:"وفيها:السياقيستقيمحتىالاصلوفي.السياق
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الجهمية،التعطيلأهلبيناللهصفاتبابفيوسطفهم،الأممفيالوسط

".المشبهةالتمثيلهلو

العارفقلةورأى،وتعصبهمتمالؤهمالعدللحاكماهذارأىولما

هذا:فنقولأحمد،الاماماعتقادصنفتقدأنت:قال،وخافهم1(،الناصر)

حمد.أاعتقاد

مذهسبهذافإن،عليهيعترضفلا،مذهبهعلىيصنفوالرجل:يعني

.لخصومامخاصمةقطع:بذلكوغرضه.متبوع

للامامليس،جميعهمالصالحالسلفعقيدةإلا)2؟خرجتما:فقلت

النبيبهجاءالذيالعلاممبلغهوإنماأحمدوالإمامبهذا،اختصاص!أحمد

وهذه.نقبلهلمالرسولبهيجئلممانفسهتلقاءمنأحد)3(قالولولمجي.

محمد!لمجيم.عقيدة

فإن،سنينثلاثمنهاشيءفيخالفنيمن)4(مهلتقد:مراتوقلت

حيث!و،اللهرسولعليهاأثنىالتيالثلاثةالقرونعنواحدبحرفجاء

الذينثم،يلونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيالقرنالقرونخير":قال

والناصر".منهم"وفي)ف(:،"المعاون"قلةك(:،وفي)ف(،و)طفالأصلمنالمثبت(1)

".جمعت"ما(:طف،ك،)ف2()

حمد"."أ(:طف،وفي)ط،الاصولفيكذا)3(

من"."كل(:طف،ك،)ف(4)
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بنقولتيان)2(وعلي.ذلكعنرجعفاناذكرتهمايخالف")1(=يلونهم

الحنفية،من؛ذكرتهما)3(يوافقالثلاثةالقرونمنالطوائفجميع

الحديث،هلو،والصوفية،والأشعرية،لحنبليةوا،والشافعية،والمالكية

وغيرهم.

لما-عنهاللهرضي-حمدأالامام-:المجلسهذاغيرفيأيضا-وقلت

وابتلي،غيرهلىإانتهىمماأكثر!ماللهرسولونصوصالسنةمنإليهانتهى

أظهرالسنةفيإمامافصار)4(-غيرهمنأكثرالبدعأهلعلىوالردبالمحنة

:قالالعلماء)5(،المغاربةشيوخبعضقالهكمافالامروإلا.غيرهمن

)6(.حنبلبنلاحمدوالظهور،والشافعيلمالكالمذهب

كانوإن،الاسلامائمةجميععليهحمدأعليهكانالذيأن:يعني

ليسما،الباطلودفع،لحقاوإظهار،والبيانالعلمزيادةمنلبعضهم

عنه،اللهرضيحصينبنعمرانحديثمن2()535ومسلم2(،156)البخاريأخرجه(1)

ايضا.مسعودابنعنوأخرجاه

".ان"وعليمنبدلانا"و"ق(:،)ب2()

".القرونمن"(:ط،و)طف.""توافق)ف(:)3(

اكثرالبابهذافي[علمه:]طفوعملهكلامه"كان:زيادةطف(،ط،ك،في)فبعده(4)

".غيرهمن

الصلحاء".العلماء"ك(:،)ف)5(

درء"وقي36(،25/):"لسعة1منهاج"فيأيضاالاسلامشيخالعبارةهذهذكر)6(

0الشيوخاكابرلبعضونسبها(5)5/:"التعارض
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)1(.لبعض

النبيعن")2(الصحيحين"فيعليهالمتفقسعيدأبيحديثجاءولما

اللهإن:بصوتفينادى.وسعديكلبيك:فيقول!ادميا:الله!3("يقول:!في

لحديث.ا"...النارالىبعئاتبعثأنيأمرك

صحيح؟الحديثهذاهلالامير:سألهم

واحتاج،ذلكفييخالفواولم"،"الصحيحينفيهو،نعم:فقلت

به)4(.الاقرارلىإالمنازع

منه.طلبذلكلاد؛والصوتالحرفمسالةفيالكلامالاميروطلب

القارئينصوتأن:وأصحابهأحمد)5(عنيحكىالذيهذا:فقلت

احدولاحمدأذلكيقللم،مفترىكذ!)6(=ليأزقديملمصاحفاومداد

،العقيدةمعأحضر)8(قدكانكراساخرجتو)7(.المسلمينعلماءمن

".)1()ب،ق(:"لبعضهم

2(.2)2رقمومسلم(،1447)رقمالبخاري2()

".القيامةيوم":زيادة(طف،ط،ك،ق،)ب)3(

علىلجماعةاووافق"العبارةاخرفيوزادأحد"ذلكفييخالفولم"(:)طففي(4)

".ذلك

."..احمد.الامامعنالناسمنكثير[يحكي:]فيحكيه"طف(:ط،ك،في)ف،)5(

".وغيرهلخطيبابن[الدينفخر:ولعله]كذا،الدينمجدنقلهكما":زيادة()طف)6(

".غيرهمولاأحمدأصحابمنلا"(:)طففيزاد)7(

."حضرتهأقد":()طف،حضر"":()ف)8(
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احمد،الإمامعن"السنةكتاب"فيالخلالبكرابوالشيخذكرهما)1(وفيه

في)2(،زمانهأئمةوكلامحمد،أكلاممنالمروذيبكرابوصاحبهجمعهوما

فهو،مخلوقغير:قالومن.جهميفهو،مخلوقبالقرانلفظي:قالمنأن

)3(.مبتدع

:يقولبمن]فكيف؟ليأزقديم)4(لفظي:يقولبمنفكيف:قلت

)6(؟!قديمصوتي:يقولبمنفكيف[)5(؟مخلوقغيرصوتي

بالطلاقحلففيمنعنها،قديماًسئلتكنتمسالةجوابحضرتو

هذا:وقلت)7(.العرشفيالظاهرومسالة،والصوتلحرفامسالةفي

بي.جوا

ممن،المتجهمةالمعاندينمنطائفةبهاأرسلقدالمسالةهذهوكانت

".ذكرهمماأحمدألفاظفيه")طف(:(1)

."صحابهاوسائر":زيادة)طف((2)

أهلعن"المقالات"كتابفيالاشعرينقلهلذي1هووهذا:"قلت(:)طففيبعده)3(

به".يقولإنه.وقال،لحديثاوأصحاب،السنة

من)ف(.سقطت"لفظي000"بالقران(4)

(0طف،ط،ك،من)ف"مخلوق."ه"فكيف:وقوله(،طف،ط،في)كليست"لي"أز(5)

العبد،صوتوبينبصوتاللهتكلمبينالفرقفيحمداالامام"ونصوص:زيادة)طف()6(

".السنةأئمةمنوغيرهالعباد([افعال"خلقكتابفيالصحيحصاحبالبخارينقلهكما

وانفيها،القولوتفصيلالمسألةهذهفيالقديملجوابامن"فذكرت:زيادة)طف()7(

بدعةكلاهماصوت-ولابحرفليسأو،والصوتلحرفاهوالقرانأنالقولإطلاق

".الثالثةالمائةبعدحدئت
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أسكتهم.لجواباإليهموصلفلما،المجلسفيحاضرابعضهمكان

حصل=تقولهالسنةاهلانظنهمفيبما1()اجيبإنظنواقدوكانوا

منمقصودهمحصل)2(-يقولونهبماأجبتوإن،الشناعةمنمقصودهم

لموافقة.ا

هم،يقولونهمما)3(هووليس،السنةأهلعليهالذيبالفرقانأجيبوافلما

]بهتوالجهال=ابعضيقولهقد)4(أو،السنةأهلعنينقلونهماولا

[)5(.لذلك

لمجرداسماالقرآنليس،ومعانيهحروفهاللهكلام)6(القرانإن":وفيه

")7(.نيالمعالمجردولا،لحروفا

منه،مخلوقغيراللهكلام)8(القراننو"،القرآنمسألةجاءتولما

(:طف،وفي)طإذا([أنه"و)ح(:،"إننه1ظنو"ك(:،وفي)ف(،ق،و)بالاصلفيكذا(1)

لا."أجبتإننيأ"ظنوا

".هميقولونه":(طف،ط،ك،)ف2()

"ما".:(طف،ط،ك،)ف)3(

إذ".":(ك،ف،طف،)ط(4)

(.طف،ط،ك،من)ف(5)

."...كلهالقران":()طف)6(

ابنالدينصدرمعجرىماشرحفيه،صفحتيننحوللشيخطويلكلام)طف(فيبعده)7(

ابنبينوقعوما،نيالزملكاابنالدينكمالمعالوكيلابنوخصومة،النقاشمنالوكيل

.(-172174)3/:""طف.صصرىبن1ونيالزملكا

-..ونازع"بعدهوقوله.."..القرآنبانالايمانبهالايمانومن"القرآنطف(:،ط،ك،)ف)8(
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تفسيروطلبوايعود،وإليهبدأمنهكونهفيبعضهمنازعيعود"=وإليهبدأ

ذلك.

نقلهمامثل،السلفعنالثابتالمأثورفهوالقولهذااما:فقلت

وماالخالقالله:يقولونسنةسبعينمنذالناسأدركت":فالديناربنعمرو

1(.يعود")وإليهبدأمنه،مخلوقغيراللهكلامفانه،القرانإلا،مخلوقسواه

والصحابةع!ي!النبيعنالاثارمنذلكفيماواحدغيرجمعوقد)2(

)3(.والتابعين

أنزلهالذيوهو،بهالمتكلمهو:ايبدا"منه")4(:قولهفان:معناهماو

وبدأ)5(،غيرهاوالهواءفيخلقإنه:الجهميةتقولهكماهوليس،لدنهمن

.غيرهعندمن

المصاحفمن)6(الزماناخرفيبهيسرىفإنهيعود"إليه"وأما

.حرفمنهالمصاحففيولا،كلمةمنهالصدورفييبقىفلاوالصدور،

لمنازعون.اوسكت،لحاضريناغالبذلكعلىووافق

من)ف(.سقطتيعود"

234(.)2/:الاعتقاد"اصولشرح"فياللالكائيأخرجه(1)

.قد"":الاصل2()

".إلمقدسياللهعبدبيلحافظواناصر،بنالفضلأبيلحافظ"كا:زيادة)طف()3(

."لهمقو":()طف،"فاقول":()ف،"فقوله":()ب(4)

ه("عبره":()ف(5)

."بهالزمانآخرفي":(ك،)ف6()

028



التيالعقيدةأريتهبان،المجلسهذاغيرفيبعضهم)1(وخاطبت

فتوقفمنه"خرجاللهكلامإنه)3("فيها[:]التي)2(،باللهالقادرالامامجمعها

اللفظ.هذافي

خرجمابمثلاللهالىالمبادتقربوما":لمجي!النبيقالهكذا:فقلت

.نالقرا:يعني.(4")منه

فلن،استطعتبمااللهلىإتقرب!هنتاهيا":الأرتبنخبابوقال

منه")6(.خرجمماإليهأحببشيءٍإليه)5(تتقرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".)ب(:"خاطب

الملقبلخليفةاالمقتدربنإسحاقبنحمدأالعباسأبووهو:."القادري")طف(:

السيرةمحمود،تصانيفعدةوصنف،بالعلماشتغاللههـ(،24)336-2"بادئهالقادر"

حوادث3(30)9/:"المنتظم"فيلجوزياابنساقهاهذهوعقيدته.وحكمهدينهفي

.(-1/271137)5:النبلاء"أعلامسير"انظرهـ.433سنة

"هالقرآنإن":فيهاوبعدهطف(،،ط،ك،)فمنفيها""التي

قال.ععهاللهرضيامامةبيأحديثمن92(11)و]لترمذي223(،0)6أحمدأخرجه

ابنقيهتكلامقدخنيسبنوبكر،الوجههذامنإلانعرفهلاغريبحديث":الترمذي

أخرجهمرسلا،!ك!ي!النبيعننفيربنجبيرعنرويوقد."أمرهآخرفيوتركهالمبارك

لحاكم.اوصححه.وغيرهما(144)2/:لحاكموا2(،19)2الترمذي

".يتقرب"ق(:،)ب

،(144)2/:لحاكموا35(،)ص"الزهد"فيحمدو3(،)7220شيبةبيأابنأخرجه

أجدهولم"،كلامهمنإليهأحتث":وفيهاهوغيرهم(401)6/:"السنة"فيلخلالوا

34(،1/5):"الاستقامة"كتبهمنعددفيكذلكتيميةابنذكرهوقد."منهخرح"بلفظ

.(51)ص"الاصفهانيةشرحو"
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:-(1)مسيلمةقرانعليهقرئلما-عنهاللهرضيالصديقبكرأبووقال

.رب:يعني")3(.إلمنيخرجلم)2(كلامهذاإن"

غيرمنزلى،،اللهكلامالقرانبأنالإيمان:بهالإيمانومن"فيها:ومما

الذيالقرانهذانو،حقيقةبهتكلماللهوأنيعود،وإليهبدأمنه،مخلوق

يجوزولا،غيرهكلاملا،حقيقةاللهكلامهولمج!محمدعلىاللهأنزله

الناسقرأإذابل،عبارةأو،اللهكلامعنحكاية08[]قبأنهالقولإطلاق

الله،كلاميكونأنعنبذلكيخرجلم،المصاحففيكتبوهأو)4(،القران

مبلغاقالهمنلىإلامبتدئا،قالهمنلىإحقيقةيضافإنماالكلامفإن

.مؤديا"

اللهانتسليمهبعد،حقيقةاللهكلامكونه)5(إثباتمنبعضهمفامتعض

لاوهذا،نفيهيصحالمجازأنلهبينلماذلكسلمإنهثم،حقيقةبهتكلم

وشعر،عنهمالمأثورةالمتقدمينأقوالأن)6(لهبينولما،نفيهيصح

اللهلىإالقراننسبةيكون]فلا.حقيقةكلامهمهو،إليهمالمضافالشعراء

".الكذاب":زيادةالنسخبقية(1)

".الكلام"(:ق،)ب(2)

":لحديثاغريب"فيقتيبةوابن(،1/001):"لحديثا"غريبفيعبيدابوذكره)3(

وغيرهما.(1/532)

".الناسقرأه"(:)طف(4)

."إثباتكونه"(:ك،)ف،"فتمعض"(:)طف،"..."امتعض:الأصل(5)

(5من)فسقطتأن"له...المجاز")6(
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[)1(.ذلكمنبأقل

لامبتدئا،قالهمنلىإحقيقةيضافإنماالكلامأن"فيها:ذكرولما

احدخذو،وعظموهالكلامهذااستحسنوا.مؤديا"مبلغاقالهمنلىا

أشياءويذكر،الشبهاتعنهأزالنهو،الكلامهذاتعظيميظهر)2(الخصوم

)3(.النمطهذامن

استحسنواونظمهوتفصيلهالاخر،باليومالايمانمنذكرماجاءولما

هوعظموهذلك

ذلكغيرلىإ،درجتينعلىنهوبالقدر،الايمانذكرجاءلماوكذلك

الجليلة.القواعدمنفيهمما

لكن؛الايمانوفي،المليالفاسقفيالكلامجاءلماوكذلك

سأذكره.بماذلكعلىاعترضوا

جميعها،قراءةانقضاءبعدالمنازعون)4(-بهاعترضمامجموعوكان

أسئلة:]أربعة-فيهاوالبحث

الايمانأن:الناجيةالفرقةأصولومن":قولنا[)5(:الاولالسؤال

طف(.،طك،،)فمنالمعكوفينبينما(1)

."لخصومااكبر"(:)طف"،لخصوما"كبراء(:ك،)ف2()

:وقال،التلخيصبهذاالفرحوأظهر،وغيرهالوكيلكابن،الكلام"هذا)طف(:فيالعبارة)3(

."..ويذكر.الصدور،وشفيت،الشبهةهذهعناازلتقدانك

."لمعاندونا":زيادة(طف،ط،ك،)ف(4)

طف(.،ط،ك،من)فزيادة5()
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القلب]وعمل،واللسانالقلبقول؛وينقصيزيد،وعملقول:والدين

."لجوارحوا(1[)واللسان

الفرقةعنخرح،الناجيةالفرقةأصولمنهذاإن:قيلإذاقالوا:

نإ:يقولونالذينالمتكلمينأصحابنامثل،بذلكيقللممنالناجية

وإذاوالاقرار.)2(التصديقهوالايمانإن:يقولومن،التصديقهوالايمان

)3(.هالكينيكونواأنلزم،ناجينيكونوالم

قولنا:علىفأوردوها-عمدتهمكانتالتيوهي-الثلاثةالاسولةماو

كتابه،فيبهاللهأخبربماالايمان:باللهالإيمانمنذكرناهفيمادخل"وقد

فوقسبحانهأنهمن)4(:الامةسلفعليهجمعو!ي!،رسولهعنوتواتر

هممايعلمكانوا،أينمامعهموهو،خلقهعلىعلي،عرشهعلى)5(،سمواته

لىوالأرضالشنؤتخلقائدى>هو:قولهفيذلكبينجمعكما.عاملون

منيفزلومامتهايخرجوماالازكطفييلج)6(مالعلماتعيك!علىاستوىأيا/ثتمسشة

.[4:لحديد]ا(بصل!تغهلونبمادثهومابهمتتمائنوهومعكمفيهآيعرجوماالشط

الاصل.منسقطالمعكوفينبينما(1)

من)ب(.سقطتالتممديق"...ومن"2()

".لهالكيقامن"(:)ب)3(

المعنى0فيلىالاووهو(طف،ك،)قمنوالمثبت،"ومن"(:ط،ق،و)بالأصل(4)

على".نه"وط(:)ب،ف،ك،في)5(

و)ق(.الاصلفيهنامنالايةتبدأ)6(
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لاهذافإن،بالخلقمختلطأنه<)1(>وهومعكم:قولهمعنىوليس"

اللهفطرماوخلاف،الامةسلفعليهجمعاماخلافوهو،اللغةتوجبه

موضوعوهو،مخلوقاتهأصغرمناللهاياتمنايةالقمربل،الخلقعليه

،العرشفوقسبحانهوهو،كانأينماالمسافر)2(معوهوالسماء،في

معانيمنذلكغيرلىإ،إليهممطلع،عليهممهيمن،خلقهعلىرقيب

ربوبيته.

حقمعنا=وانه،العرشفوقانهمن،اللهذكرهالذيالكلامهذاوكل

الكاذبة.الظنونعنيصانولكن،تحريفلىإ)3(يحتاجلا،حقيقتهعلى

حديثمثلالوارد،باللفظنقر:بعضهمقال[)4(الاول]والسؤال

فوق:نقولولا")6(العرشفوقوالله":الاوعال)5(حديث،العباس81[]ق

العرشعلى)7(:نقول:أيضاوقالوا.العرشعلى:نقولولا،السماوات

(.من)فسقط"معكم...كنتمأيعما"(1)

لمسافر".ا"وغير(:طف،ط،ك،)ففيزاد2()

."يحتاجونلا":()ف)3(

الثالثبعدهاالتيالاسئلةوجعل"نيالثاالسؤال")طف(:وفي(،ط،ك،من)فبينهماما(4)

الاسئلةاعتبارهوالعداختلاففيوالسبب.والثالثالثانيالنسخباقيوفي.لرابع1و

".فقال"ق(:،في)بوبعده.الاولللسؤالتابعةاوالعد،مستانفةالثلاثة

"هحديثمن"ق(:،)ب)5(

"هغريبحسن":لترمذياقالهوغيرهما)3638(والترمذي(،472)5داودأبوأخرجه)6(

."...على"الرحمنطف(:،)ف)7(
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عادواومستو.:نقولولا،استوى()1العرشعلىالله:نقولولا،استوى

بلفظيبدلولا،بعينه)2(يقالوردالذياللفظن=مرارالمعنىهذا

أصلا.للهصفةعلىيدلإنه:يقالولااصلا،معنىلهيفهمولا،يرادفه

شاءإنسنذكرهكما،نيالثاالمجلس!في)3(هذافيالكلاموانبسط

لى.تعاالله

السماءفياللهكونتشبيهفيهبالقمرالتشبيهقالوا::الثانيوالسؤال

السماء.فيالقمربكون

المعنىهيالحقيقة"،حقيقتهعلىحق":قولكقالوا::الثالثالسؤال

وفوقيتها)5(،الاجساماستواءإلا)4(اللغويةلحقيقةامنيفهمولا،اللغوي

ونفي،التجسيممحضهوالحقيقةفاثباتلها.إلاذلكالعربتضعولم

مصانعة؟أوتناقض-هذامع-التجسيم

)6(:فأجبتهم

لمج!النبيوصفهاالتيالفرقةهي"الناجيةالفرقةاعتقاد":ليقوبأن

وسبعونثنتان،فرقةوسبعينثلاثعلىأمتيتفترق":قالحيث،بالنجاة

الاصل.منسقط"العرش...أيضاوقالوا"(1)

."...اللفظيقال...أي"مراراطف(:،ط،ك،و)فعاد"،1"وق(:،)ب2()

طف(.،)قمن"في")3(

في)ك(.ليست"اللغوية"(4)

(.طف،ط،ك،من)فلمسن1و"،"وفوقيته(:)قوفي،""وتوفيته:الاصل(5)

".الاسئلةعن"طف(:،ط،ك،)ففيزاد)6(
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عليهانامامتهلعلىكانمنوهىه،الحهنةفىهوواحدةالنار،فىه

.(1)"بيوأصحا

اتبعهم:ومنوهم،صحابهولمجيمالنبيعنالمأثورهوالاعتقادفهذا

الايمان":قالانهالصحابةمنواحدغيرعنثبتقدفانه.الناجيةالفرقة

)2(."ولنقصيزيد

لفظه،الثابتةبالاسانيدالصحابةعنماثورفانهذلكفيذكرتهماوكل

ذلك.في)4(يصهرلمبعدهممنخالفهموإدها)3(،معناهأو

أنيجبالاعتقادهذامنشهدءٍفي)6(خالفمنكلوليسقلت)5(:

.خطأهله)7(اللهيغفرمخطئا،مجتهدايكونقدالمنازعفانهالكاهيكون

لهيكونوقد،الحجةبهعليهتقومماالعلممندهلكفيبلغهيكونلاوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قالعمرو،بناللهعبدحديثمن2(1/18):لحاكموا26(،14)الترمذيأخرجه

منهم:الصحابةمنجماعةحديثمنوروي."غريبحسنمفسرحديث":الترمذي

صحيحلحديثا:تيميةابنقال.هريرةوأبيوقاصأبيبنوسعد،ومعاوية،أنس

الصحيحة"السلسلة"وانظر.جياداسانيده:العراقيوقالوالمساند.السننفيمشهور

للألباني.2(0)4

هللخلال3(9-4/38):"لسنةا"انظر

ه"ومعناه":()طف

في)ف(5ليست"ذلك"ويضرني"."(:طك،ف،ق،وفي)ب،و)طف(،الاصلفيكذا

".ه"ثمبزيادةطف(،)طلهم"،قلت"ك(:)ف،

."...خالفكلوليس")ك(:في"،مخالفوليس")ف(:

طف(.ق،،)بفيليست
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المتناولةالوعيدألفاظكانتواذا.سيئاتهبهاللهيمحو)1(مالحسناتامن

لحسناتاوذو)3(،والتائب،المتأولفيهايدحلأنيجب[)2(لا]له

نأالكلامهذاموجببل.أولىفهذاذلك=وغير،لهوالمغفور،الماحية

وقدناجيا،يكونفقدضدهاعتقدومنالاعتقاد،هذافينجاذلكاعتقدمن

نجا.صمتمن)4(:يقالكماناجيا.يكونلا

عنمأثورفهوقلتهلفظكلبأنأولا:فأجبتهم:نيالثالسؤالماو

فوقو""،العرشعلى":ولفظ"السماواتفوق":لفظمثل!ي!،النبي

."العرش

كتابته.فيالكاتبفأخذ.لجوابااكتبوا:وقلت

لىإهذافيؤخر،اليومالمجلسطالقد:لجماعةابعضقالثم

المجلس.ذلكفيوتحضرونه،لجواباأنتم)5(تكتبوناخر،مجلس

تنتشرلئلا؛لجوابابكتابةالكلامنتم)6(بأنالموافقينبعضوأشار

واعتراضهم.أسولتهم

)1()ب،ق(:"يغفر".

(.طف،)طمنالسياقبهايستقيمزيادة2()

."لقانت1و":(و)طف،"الثابت":الاصل)3(

."قال":(ط،ك،)ف(4)

(."فتكتبون:()ك،""وتؤخرون:()ف(5)

"يتمم".:النسخبقية)6(
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ليستعدوا،لجواباكتابةتأخيرفيغرضلهمكان)1(الخصوموكأن

العقيدةويتأملوا،أصحابهممنغابمنويحضرواويطالعوا،،لانفسهم

.والاعتراضالطعنمنليتمكنوا،بينهمفيما

علىوقمنا،لجمعةايومالكلامتماميكونأنعلىالاتفاقفحصل

ذلك.

أهل)2(82[]قبهأعزماالمحجةوبيانالحجةقياممناللهأظهروقد

منكثيرنفوسوفي،والصلالةالبدعةأهلبهرغمو،لجماعةواالسنة

الثاني.المجل!سفي)3(يحدثلماأمورالناس

مسائلفيبه)4(أجبتماويتأملونيتأملونها،الايامتلكفيخذواو

"،الحبريةوالصفاتالالشواءفيالحمويةالمسألة"مثلبالاعتقاد،تتعلق

وغيرهاه

!!!

(.)ب،طففي)1(ليست

فقط.الاصلمن"أهل"و،.".الله"اعزك(:،)ف2()

".بحث"ق(:،)لب)3(

"."أجيب)ك(:(4)
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)1(فصل

وقد،رجبعشرثاني)2(،الجمعةصلاةبعد،الثانيالمجلمسكانفلما

4(-)المجلسذلكحاضرايكنلمممن-شيوخهماكبر)3(احضروا

كانواماغيرواستعدادبقوةوحضرواوتواطاوا،واتفقوا،بينهمفيماوبحثوها

هوالذيللمخاطببغتةايضاكانوإن،بغتةاتاهمالأولالمجلسلان؛عليه

والمناظر.والمجيبلمسؤولا

اسولتهمعلى)5(لجوابامنكتبتهماأحضرتوقد-اجتمعنافلما

الحاجة،بخطبةاللهحمدت-اليومهذالىإتاخيرها)6(طلبالتيالمتقدمة

مسعود.ابنخطبة

الفرقةعنونهانا،والائتلافلجماعةباأمرنااللهإن:قلتثم

(تفرفواولاحمعاأدلهبحئلوأعتصموا>:القرانفيلناوقال،والاختلاف

(شئ،فيلشتمذهمشيع!وكانوأدينهمفرقوأالذين>إن:وقال[،301:نعمر]ا!

همماجابعدمنواختلفوتغرفواكالذينولاتكونو>:وقال[،951:]الانعام

)ف،ك(5)1(من

".الصلاةبعدلجمعةايومنيالثاالمجلسفي"ك(:،)ففي2()

"اكثر".)طف(:)3(

وقالوا:،لهندياالدينصفيزيادةمعهموأحضروا":زيادة)طف(وفي."اليوم")ك(:(4)

.".0.وبحثوا،الكلامعلمفيوشيخهملجماعةاافصلهذا

عن،."(:ك،)ف5()

".تاخيره"طلبوا)طف(:"،تاخيره"ك(:)ف،)6(
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صولوواحد،ونبيناواحد،وكتابناواحد،وربنا.[501:عمران]االالبينهت(

.والاختلافالتفرقتحتمللاالدين

السلف،بينعليهمتفقوهو،المسلمينبينلجماعةايوجبماأقولناو

له)1(كشفت،ذلكبعدخالفنيفمنوإلا،للهفالحمدلجماعةاوافقفان

المللأفسدتالتي،الفاسدةالمذاهبوبينتالاستار،وهتكتالاسرار،

.والدول

قولهلاماالامورمنوأعرفهالبريد،علىالوقتسلطانلىإأذهبوأنا

كلاما.وللحربكلاما،للسلمفان،المجلسهذافي

هذا:ويقول،حنبليأناهذا:فيقول،يتنازعونالناسأنشكلا:وقلت

يعرفونلاأمورعلىواختلاف)2(وفتنتفرقبينهميجريو،شعريأنا

حقيقتهاه

كتابوأحضرت،ذكرتهفيماالمذاهباتفاق)3(يبينماحضرتقدوانا

)4!
"،الاشعريلحسناأبيالشيخلىإ)5(ينسبفيماالمفتريكذب7لبيين"

عساكر.ابنالقاسمأبيالحافطتأليف

ك(.)ف،فيليعست"لهث!)1(

)ك(.فيليعست)2(

بين"."ماك(:)ف،)3(

"!يتبين-"بتبيينق(:)ب،فيالكتاباسمتحرف(4)

"نسب".)ب(:)5(
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وقدهذا،مثلكتابالمحمودةالاشعريأخبارفييصنفلم:وقلت

".الابانة"كتابفيذكرهالذيلفظهفيهذكر

المعتزلة؟معنىعنالاميرسأل،المعتزلةذكرلىإانتهيتفلما

المليالفاسقفياختلفواقدالزمانقديمفيالناسكان)1(:فقلت

فقالت؟مؤمنأوكافرهوهل-الملةفيحدث)2(اختلافأولوهو-

مؤمن.إنه:لجماعةاوقالتكافر،إنه:الخوارج

بينمنزلةننزله،مؤمنولاكافرلا،فاسقهو:نقول:طائفةفقالت

صحابه،والبصريلحسناحلقةعتزلواوالنار،فيوخلدوه)3(،المنزلتين

معتزلة.فسموا

مسألةأولولكن،قلتكماليس:-ورد)4(بجبه-الكبيرالشيخفقال

متكلمين83[]قالمتكلمونوسمي،الكلاممسألة:المسلمونفيهااختلف

بعدخلفهثمعبيد،بنعمروقالها:منأولوكانذلك،فيتكلمهملاجل

واصل.بنعطاءموته

."نواكا":(ق،ب)(1)

."خلاف":(ق،)ب(2)

ه"وخلوده":(ك،)ف،"منزلتين":(ط،)ف3()

،ق)ب،منوالمثبت!"ردائهوبجبته"و)طف(:،مهملةبحا"بحبه")ف(:والاصل()4

جبهالمجاز:ومنكمنعه،جبهه،"28(:/1)9":العروستاج"في.ـقالالصوابهوك(

فيهبكلاماستقبلتهإذاجبهته:المحكموفي..حاجتهعنردهإذاجبهايجبههالرجل

اهـ."بهاستقبلتهإذابالمكروهوجبهته،غلظة
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هذا.مننحواوذكر!قالهكذا

لا:لهوقلت.جماعللامخالفكذبوهذا،أخطأت:وقلت)1(فغضبت

!لجوابافيصبتولا،الخطابفيمعيتادبتلاقضيلة،ولادب

اواخرفيوبعدهاالمأمونخلالمحةفيالكلاممسالةفياختلفوا)2(الناس

عبيدبنعمروزمن)3(بكثير،ذلكقبلكانوافقدالمعتزلةماو،الثانيةالمئة

تكلمواقدأولئكيكنولم،الثانيةالمئةأوائلفي،البصريلحسناموتبعد

مسائلفيتكلمهم:بدعتهمولوإنمافيها،تنازعواولا،الكلاممسألةفي

والوعيد.(4)لاحكامواالاسماء

".والنحلالملل"كتابفينيالشهرستاذكرههذا:فقال

)5(،متكلمينسموالمالمتكلميناسمفيذلكذكرالشهرستاني:فقلت

المعتزلة.اسمعنسألإنماوالامير

)6(.غلطت:وقال.عليهلحاضرونانكرو

ولو،الاسلامفيحدثتبدعةكلأعلمانا:كلاميضمنفيوقلت

.""عليه(:طف،ط،ك،)ففيزاد(1)

."...قلتثم"طف(:،)طو،"الناس:قلت"ك(:،)ف2()

في"."طف(:،ط،ك،)ف،"من")ق(:)3(

والاسماء".الاحكام"(:ط،ك،)ف(4)

".المعتزلةاسمفييذكرهلم"طف(:ط،ك،)ف،فيبعده)5(

."غلطت:"وفالوا(:)طف(6)
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ابتداعها)1(.سببكانوماابتدعها،من

فإن،المتكلميناسمفيبصحيحليسالشهرستانيذكرهفمايضا:و

وكانوا،الكلاممسألةفيتنازعهمقبلالاسمبهذايسمونكانواالمتكلمين

الناسيكنولم،بالكلامويصفونه،متكلمإنهعطاء:بنواصلعنيقولون

.الكلاممسالةفياختلفوا

عطاء)2(.بنصلوهوإنما:وغيريأناوقلت

)3(.قرينهكانوإنماعبيد،بنعمروموتبعديكنلموواصل:قلت

نبيبعثلوعبيد:بنعمروفقال،بكلاممرةتكلمواصلاأنرويوقد

ألثغ،كانإنه:قيلحتى،مشهورةوفصاحتههذا،منبأحسنيتكلم)4(أكان

أوعز:فقالبير)5(.تحفرأنالاميرأمر:لهقيلحتىالراء،عنيحترزفكان

قليمب)6(.يقلبأنالقائد

القدر،عظيمإمامأحمدالامامأنريبلا)7(:فيهمالمقدمالشيخقال

(0)بمنسقطتابتداعها"سببكان"وما(1)

".المعترضذكرهكماواصلبنعطاءلا:أي":زيادة()طف2()

".قريبه"(:)ك)3(

".متكلم"(:)ف،"كانما"(:طف،)ط،"لكان"(:ف،)ق(4)

".الطريققارعةفي"(:)كفيزاد(5)

".لجادةافي"(:طف،)كفيزاد)6(

الكلامانتهى"ولما)طف(:فيوقبلهاق(.)ب،فيليست"فيهم"و،"المتقدم")ك(:)7(

."..الاشعريقالهمالىإ
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أشياء.ابتدعواأناس!إليهانتسبقدلكن،الاسلامأئمةأكبرومن

إماممنمابلأحمد،خصائصمنهذاوليسفحق،هذاأما:فقلت

هوأقواممالكلىإانتمسبقدبريء،منهمهوأقوامإليه)1(انتسبوقدإلا

كذلك.حنيفةبيألىإوانتسب،كذلكالشافعيلىإوانتسببريء،منهم

كذلك.مولسىلىإوانتسببريء،منهمهوأناس!عيسىلىإانتسبوقد

القرامطةمنإليهانتسبقد!ي!ونبينا)2(.طالببيأبنعليلىإوكذلك

منهم.بريءهومنوالمنافقينالملحدةأصنافمنوغيرهموالباطنية

والمشبهة.الحشويةمنأناس!أحمدلىإانتس!انهكلامهفيوذكر

.الكلامهذاونحو

منهمكثرأحمد)3(الامامأصحابغيرفيوالمجسمةالمشبهة:فقلت

لاماوالتجسيمالتشبيهمنوفيهم،شافعيةكلهمالاكرادأصنافهؤلاء،فيهم

الحنبليةماو.)4(وحنبليةشافعيةفيهم،جيلانوأهلآخر.صنففييوجد

غيرهم.فيماذلكمنفيهمفليس84[]قالمحضة

ب،ق(:"انتسبت".11(1

مالكلىإ":سمياقهوهذا،النسخلباقيمغايرطف(،طك،أف،فيالفقرةهذهفيالنص21(

بيألىإوانتسب!،بريمنهمهوأناسالشافعيلىإوانتسب،منهمبريءمالكأناس

منهم،بريءهوأناسالسلامعليهموسىلىإانتسبوقد.منهمبريءهوأناسحنيفة

طالببيابنعليلىإانتسبوقد،منهمبريءهوأناسالسلامعليهعيسىلىإوانتسب

".معهمبريءهوأناسعنهاللهرضي

(.ك،أففيليست31(

".قلت"طف(:،أففيقبله(41
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وتكلمت.حنفيةكلهمالمجسمةالكراميةأن:لجواباتماممنوكان

فانهم؛المعتزلةابتدعهمنأولاللفظهذا:فقلت)1(الحشويةلفظعلى

الرافضة:تسميهمكماالحشو،:الاعظموالسوادلجماعةايسمون

غيروهم،وجمهورهمالناسعمومهم)2(:الناسوحشولجمهور.ا

)3(.المتميزينالاعيان

حشوياهعمربناللهعبدكان:وقالعبيد،بنعمروبهذا:تكلممنولو

حشوا)4(.لجماعةاسموافالمعتزلة

الرافضي.الحكمبنهشام:جسماللهإن:قالمنولو

؟تريدهالذيبالمعنىحشويأصحابنا)5(فيمن:الشيخلهذاوقلت

لحسناأبوالعزيز،عبدبكرأبو،لخلالا،المروذيداود،أبو،الاثرم

ورفعت!؟عقيلابن،لخطاباأبو،يعلىأبوالقاضيحامد،ابن،التميمي

هم؟منهم،منليقل،سمهم:وقلتصوتي

الشريعة،تبطلمذاهبهمفيالناسعلىوافترائه)6(الخطيبابنأبكذب

مناو،غيرهأوالاميرسوالعلىأجوابا[:]فجواباأدريما"زيادة(طف،ط،ك،)ف(1)

0"جوابغير

.هو"":(ك،و)ف(،ق،)بفيليست(2)

".جمهورهممنهذا:يقالكماالناسحشومنهذا:"يقولون:زيادةطف(،)ك)3(

تسميهم"كماطف(:ط،ك،)ف،فيوبعده)ب(.منسقطحشوا"..."فالمعتزلة)4(

."..-نيالثااوالاولالمجلسفيأدريلا-وقلتلجمهور،ا:الرافضة

"هالاعيانمن[:]كالاماماحمدأصحابفيمن"طف(:،ط،ك)ف،فيالعبارة5()

.الرازيالدينفخريعني)6(
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(1)القران:يقولونأنهمعنهموغيرههونقلكما؟الدينلممعاوتندرلس

قديموالمدادالصوتنو،الكاتبينومداد،القارئينأصواتهوالقديم

لي.قلهذا)2(؟عنهموجدكتابأيفياوهذا؟قالمنلي؟از

والمقدمة،ادعاهالذيباللزوم،الاخرةفييرىلااللهأن:عنهمنقلوكما

عنهم.نقلهاالتي

نو،وشيخهملجماعةاكبيرانهمن؛الشيخهذايستحقهماأذكرخذتو

)3(.بموجبهيعاملأنيستحقما،والدينالعقلمنفيه

المجلسفيحاضرايكنلمفانه،عليهجميعهاالعقيدةبقراءةمرتو

به.انتصارانيالثافيأحضروهوإنما،الاول

له:وقالبه،اجتمعانه،المجلسمنخروجهبعدعنهالثقةوحدثني

المجلس؟هذاعنأخبرني

عنه.فاجابهشيءعنسالالاميرفانلي،ولا،ذنبلفلانما:فقال

اخر.شيءعنسالفظننته

التأويل،تركنصرفإنه،اعتراضالرجلعلىلكمما:لهمقلت:وقال

للأشعري.قولانوهما،التأويلقولتنصروننتمو

وفيها:.بهاأوصىالتيوصيتهخرجو،التاويلتركقولختارأنا:وقال

".القران"إنطف(:،ك،ف،)ب(1)

".عنهمهذا..."وفي(:طف،ط،)ك2()

تحريف.""بمذهبهالاصلفي)3(
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التأولل.تركقول

)1(،المجلساخرفيقلتانكعنكفبلغني:لهفقلت:ليالحاكيقال

إثباتا.ولانفياعنيتكتبوالا:بالموافقةأنفسهمعلىلجماعةاأشهدوا)2(لما

؟ذاكفلم

لوجهين::فقال

.الاولالمجلسفيالعقيدةجميعقراءةأحضرلمأنيأحدهما:

أظهرانيليقكانفما،بيلينتصرواطلبونيبيأصحالان:نيوالثا

الطائفتين.عنفسكت،مخالفتهم

فراى،الشيخهذاعلىجميعهاالعقيدةقراءةتعادانمرةغيرمرتو

لهم)4(الذيالموضعإلاعليهيقرألاوانه)3(،يطولذلكأنلجماعةابعض

يتعلقحسنابحثاهووذكر.عليهفقرووه"الحقيقة"لفظعظمهو،سؤالعليه

اللفظ.بدلالة

]عليم،حقيقةحياللهانريبلا:وقلت،عليهومدحتهفحسنته

السنة85[]قأهلبينعليهمتفقوهذا،حقيقةبصير،حقيقةسميع[)5(،حقيقة

".المجالس"ق(:)ب،(1)

.أشهد"..."بلغنيطف(:،ط)ك،)2(

"تطويل".)طف(:)3(

".التي"ق(:،)ب،"المواضع"ق(:،ب،)الاصل،.".يقرأنهو")ف(:(4)

الاصلهفيليسبينهماما)5(
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فلاذلك،بعضفيالبدعأهلبعضنازعولو،الطوائفجميعمنوالصفاتية

مقولاكانسواءالوجود""ولفظموجود.والمخلوقموجو؟،اللهأنريب

للاشتراكالمتضمنالتواطؤبطريقأو،فقطاللفظيالاشتراكبطريقعليهما

فالله،قولكلفعلىالتواطؤ=مننوعهوالذيبالتشكيكأو،ومعنىلفظا

علىالاسمإطلاقمنيلزمولا،حقيقةموجودوالمخلوق،حقيقةموجود

محذور.الحقيقةبطريقوالمخلوقالخالق

غرضيلانالاخر؛علىالثلاثةهذهمنقولاالمقامذلكفيارجحولم

مقصود.كلعلىيحصل

اتفاقأيلينوأن،الطوائفجميعقولعلىذكرتهماتقريرمقصوديوكان

والاشعري،،الاربعةالمذاهبأعياننو،ذكرتهماعلىتبعهمومنالسلف

ذكرته.ماعلىأصحابهكابرو

لىإوالمنتسبين،الشافعيةأكابرمنبياجتمع،الثانيالمجلسقبلفإنه

وخافوا،المجلسهذامنخوفهمعظمممن،وغيرهم،لحنفيةواالأشعرية

فلو،الكلمة(1)تفرقمنأيضانفوسهمعلىوخافوا،فيهالخصومانتصار

أصحابهمأئمةمنيكنولم)3(،ذكرتهمابهاينتصرالتيلحجةا)2(أظهرت

المجالسفييظهرواأنعليهم4(ولصعب)،فرقةلصارتيوافقها=من

".)1()ق(:"تفريق

."توظهر":(ق،ب)(2)

."لمأو":(طف،ط)(3)

."ولصعب":(ق،ب)(4)
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منأعدائهمتمكنمنذلكفيلما،طوائفهمأقوالعنلخروجاالعامة

لحجة،اعليهوقامتذلك،يقولمنمذاهبهمأئمةمنكانفإذا.أغراضهم

في]يعتقدونهمامع،بهالقولإظهارأمكنهم-السلفمذهبانهوبان

لحق.اأنه[)1(الباطن

هذا:قلتلو:-بياجتمعوقد-الحنفيةمنالاكابربعضليقالحتى

.النزاعلانقطع؛ذلكعلىوئبت،حنبلبنحمدامذهب

وششريح،متبوعمذهببانهعنه)2(الخصومدفعيحصلانهومقصوده

لموافقة.اإظهارمنلمنازعواالمنتصر

اعتقادهذاوإنما،اختصاصبهذاحنبلبنلاحمدليس،واللهلا:فقلت

الحديث.هل)3(و،الامةسلف

وأايةبهأذكرفأناذكرتهلفظوكل!ي!،اللهرسولاعتقادهذا:أيضاوقلت

جميعمنالسلفعنالإجماعينقلمنذكر)4(وسلفيا،جماعاإأوحديثا،

لحديث،اهلو،والمتكلمين،الاربعةالفقهاء)5(؛المسلمينطوائف

لصوفية.وا

الاصل.فيليست"الباطنفي"(1)

عنك".":النسخبقيةوفي،الاصلفيكذا)2(

.".5.أهلوأئمة":(طف،ك،)ف)3(

.ذكر"او":()ف(4)

"والفقهاء".(:)طفالفقهاء"،أتماع"(:)ك(5)
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قولهوذكرتهماان1(لابينن):الشافعيةاكابرمنخاطبنيلمنوقلت

أصحابهئمةوالاشعريقولذكرو،الشافعيأصحابأئمةوقول،السلف

بقولقالمنوكل،شافعيكلولينتصرن،الخصومهؤلاءعلىتردالتي

تأويلفيعنهالمحكيالقولأنبينو،السلفلمذهبالموافقالاشعري

اصحابه.منطائفةقولهووإنما،كلامهفيلهأصللاقولىالخبريةالصفات

.قولانللأشعريليس،قولانفللأشعرية

بها)2(يسمىالتياللهأسماءجميعأنالمجلسفيذكرتولما

الواجبعلىلحقيقةبامقولىهوالذيالوجود""كلفظ،المخلوق

بالتواطؤ؟أوبالاشتراكمقولىهوهل4(؛)كبيرانتنازع)3(=والممكن

يلزملئلا،مشترك86[]قهوالاخر:وقال،متواطئهو:احدهمافقال

التركيب.

هلوجودهانعلىمبني)5(النزاعهذاانالدينفخرذكرقدهذا:وقال

لا؟أمماهيتهعينهو

ومن،بالاشتراكمقولإنه:قال،ماهيتهعينشيءكلوجودإن:قالفمن

بالتواطؤ.مقولإنه:قال،ماهيتهعلىزائدقدروجودهإن:قال

".(:"لابين)1()ب،ف،ق،ط،طف

".(:"سمى"،)طف)2()ف(:"تسمى

".الثلاثةالاقوال"علىك(:،)ففيبعده)3(

.""كثيران:()ف(4)

."التزام":()ف(5)
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لينصر،الماهيةعلىزائدالوجودإن:يقولمنقوليرجحالاولفأخذ

1(.بالتواطؤ)مقولىانه

عينوجودهأنالسنةوأهلالاشعريمذهب2(ليس):نيالثافقال

ماهيته.

ذلك.الاولفانكر

عينشيءٍكلوجودأنفعندهم،السنةأهلمتكلمو)3(أما:فقلت

زائدقدرشئكلوجودإن:المعتزلةقولفهوالاخرالقملماو.ماهيته

الاسماءهذهأنالصوابفإن.وجهمنأصابمنهماوكل،ماهيتهعلى

شبهةعنجبتو.الموضعهذاغيرفيقررتهقدكمابالتواطؤ،مقولة

المعروفين.لجوابينباالتركيب

فهو[)4(]عينهليسأوماهيتهعينالشيءوجودكونعلىذلكبناءوأما

عينالشيءوجودإنقلنا:وإنفإنا،الخطيبابنلىإالمضافالغلطمن

)5(بالاشتراكنظيرهوعلىعليهمقولاالاسميكونأنيجبلا،ماهيته

علىمقولىالسواد""اسمفإن،الأجناسأسماءجميعفيكمافقط،اللفظي

السواد؛هذاعينهوالسوادهذاعينوليسبالتواطؤ،السوادوهذاالسوادهذا

0()فمنسقط"بالتواطئ...لاولافاخذ"(1)

.(ق،)بمنسقط(2)

."متكلمة":(ق،)ب)3(

5(عينها):(و)ط،(طف)من(4)

.لاشتراكا":الاصل(5)
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لالكنه،الكليالمطلقوهوبينهما،المشتركالقدرعلىدالالاسمإذ)1(

القدرنفيذلكمنيلزمولا،الذهنفيإلاالاطلاقبشرطمطلقا)2(يوجد

الاسماءتنتفيذلكعلىفانه،الخارجفيالموجودةالاعيانبينالمشترك

أسماءوهي4(،)اللغاتفيالموجودةالاسماءجمهور)3(وهي،المتواطئة

أشبهه،ماكلوعلىالشيءعلى)5(المطلقالاسموهو،اللغويةالاجنالس

منطقياجنسا)6(كانوسواءمشتقا،أوجامدا،صفةاسمأوعيناسمكانسواء

يكن.لمأوفقهياأو

والاصناف)8(الاجنالسفيه)7(يدخلاللغةفيلجنسااسمبل

لخارجافيمسمياتهاوأعيان،متواطئةأسماءوكلها،ذلكونحو،والانواع

.متميزة

ليطعن،العقيدةفي)9(المذكورةالأحاديثقراءةإعادةبعضهموطلب

)1()ب،ق(:"و".

.""كليا:(ط،ك،)ففيزاد(2)

."جميع":()ق)3(

"هالغالبفي")طف(:(4)

"."المعلق)ف(:،الاصل5()

اسما".":الاصل)6(

بخطأخرىورقةالمطالعينبعضوأكمل)ق(،القدسنسخةمنالموجودانتهىهنا)7(

مغاير.

"0والاجناس"الاصناف(:ك،)ف،"لاوصاف1"و(:)ب)8(

(.)ففيليست()9
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بعضها)1(.في

قدوكانواالاوعال)2(،حديثفيللطعناستعددتكانك:فقلت

قولمن)4(،العظيمعبدالدينزكيبهتكلامبماظفرواحتىتعنوا)3(

منسماعلهيعرفلا،عميرةبناللهعبدتاريخه")5(:"فيالبخاري

الأحنف.

ماجهوابنداودبيكا،السننأهلرواهانهمعلحديثاهذا:فقلت

احدهمافيفالقدح،مشهورينطريقينمنمرويفهو=وغيرهموالترمذي

الاخر.فييقدحلا

سماعلهيعرفلا:البخاريقالوقد،عميرةابنعلىمدارهأليس:فقال

الاحنف؟من

اشترطالذيالتوحيد")6(كتاب"فيخزيمةابنالائمةإمامرواهقد:فقلت

!و.النبيلىإموصولاالعدلعنالعدلنقلهبماإلافيهيحتجلاأنهفيه

".مقصودهفعرفت":زيادة(طف،ط،ك،)ففي(1)

".المطلبعبدبنالعباسحديث"طف(:ط،ك،)ف،فيبعده2()

تعنتوا"."طف(:)ك،)3(

داود":بيأسننمختصر"فيلحديثاهذاعلىتعليقاقالهلذي1و.المنذرييعني(4)

شريكوروىغريب،حسن:الترمذيوقال،ماجهوابنالترمذي"ورواه(:39)7/

لاثوربيأبنالوليدإسنادهوفي.كلامهآخرهذا.فوقفهسماكعنلحديثاهذابعض

اهـ."بحديثهيحتج

()5/5(951).

)6((1/5)235
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(1)بسماعهمعرفتهنفىإنماوالبخاري،النفيعلىمقدموالاثبات:قلت

)2(-الائمةإمام-غيرهعرففإذابهذا،الناسمعرفةينفلم،الاحنفمن

علىلجماعةاووافق.معرفتهوعدمغيرهنفيعلىمقدماوإثباتهمعرفتهكانت

ذلك.

أحكيه.أنيليقلاماالمدحمنيذكرلجماعةابعضخذو

بماتعلقلهاولكن،العقيدةفيتكنلمأشياءفييناظرونخذواو

.العقيدةمنيفهمونهقدبماتعلقولها،مسائلفيبهأجبت

:فقال،للبيهقي"والصفاتالاسماء"كتاب)3(أكابرهمبعضوأحضر

السلف.عنالوجهتاويلفيههذا

.[151:]البقرة<)4(اللهوضهفثئمنولوأ>فائنما:قولهتعنيلعلك:فقلت

الله.قبلةيعني:والشالمحعيمجاهدقالقدنعم،:فقال

هذهوليستحق،وهذاوغيرهما،وعن)5(عنهماصحيحهذا:فقلت

طائفة!فعلكما،غلطفقدالصفاتفيعدهاومن.الصفاتاياتمنالاية

وائعرل!فاننمااذثرقولله>:قالحيثالمراد،علىيدلالكلامسياقفان

)1()ف،ك(:"لسماعه".

الاسناد".[خزيمةابق:طف،]طالائمةكإمام"ك(:،)ف2()

".بعضهم")ب(:)3(

.(...تولوأفاينماوانمعرفياتشرقولله>:قولهتعنيفلعلك":()ف(4)

وغيرهما"والشافعيمجاهدعنصحيحهذانعم"طف(:ط،ك،،)ف)5(
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لجهة،اهو:والوجه.لجهاتاوالمغربوالمشرق<أللهوجهفتئمتولوأ

لجهة.اهذهاي،الوجههذاريدوانا،جهةأي:ايتريد؟وجهاي:يقال

>فاينما:قاللهذاو[،481:البقرة1<هومويهاوخهةولكل>:لىتعاقالكما

اعلمهوالله.وتتوجهواتستقبلوا:اي<،أللهوجهفتتمتولوأ

نائببحضرة،بالمناظرةيتعلقفيما-اللهرحمه-الشيخعلقهمااخرهذا

بالقصر.وغيرهموالفقهاءوالقضاة(1)السلطنة

!!!

."السلطان":()ف(1)
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مصر[لىإالشيخباستدعاء]كتاب

وصلوسبعمائةخمس!سنةمنرمضانشهرخامسالاثنينيوموفي

الدينسيفولايةفيالدينتقيللشيخوقع1(عما)بالكشفالسلطانكتاب

)3(القاضيواحضاروبإحضاره)2(،الدينإمامالقاضيولايةوفي،جاغان

المصرية.الديارلىإصصرىبنالديننجم

تلكعنوسألهمالفقهاءمنوجماعةالشيخالسلطنةنائبفطلب

.المرسومعليهموقرئالواقعة

صاحبعنهموكتبه،القضيةتلكمنعندهكانبمامنهمكلفأجاب

)4(.اللهفصلابنالدينمحييالديوان

لقاضيو)5(،الدينتقيالشيختوجهرمضانعشرنيثاالاثنينيوموفي

وخافواوبكواكثير،خلقالشيخمعوخرجالبريد،علىمصرلىإالديننجم

أعدائه.منعليه

لىإالتوجهبتركالشيخعلىأشارقدكانالسلطنةنائبأنخبرتو

فيأنوذكر،يقبلولمذلكمنالشيخفامتنعذلك،فييكاتبنهومصر،

.كثيرةمصالحمصرلىإتوجهه

***

كان".عما"ك(:)ف،(1)

هـ(.)896سنةوكانت263-268()صسبقفيمابالتفصيللحادثةاهذهذكرسبق2()

)ف(.فيليست)3(

267(.)صترجمتهسبقت)4(

ك(0،)فمنسقط"الدينتقي...اللهفصلابن"5()
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:قال،الشيخاصحاببعضبخطوقرات

كان،المحروسةدمشقمنفيهتوجهالذياليومفيالشيختوجهولما

حتى،ورويتهلوداعهالناسازدحامكثرةفيالمثلغريبمشهودايوما

دمشقبينفيما-لجسورة)2(اقريبلىإدارهبابمن(انتشروا)1

ومتعجبوحزينباكبينماوهممنها،منزلةأولهيالتي-)3(والكسوة

فيه.متغالومزاحم،ومتنزه

مجلساجامعهافيوعمل،السبتيومغزةمدينةالشيخودخل88[]ق

عظيما.

لقاضيوالشيخوصلرمضانمنوالعشرينالثانيالخميسيوموفي

.القاهرةلىإ

بالقلعةالدولةكابروالقضاةجمع،لجمعةاصلاةبعديومثانيوفي

علىوالكلامالبحثمنيمكنفلم،يتكلمانالشيخرادو)4(،الشيخلمحفل

عندعليهوادعىاحتسابا،خصماعدلانابنالشمسلهوانتدب،عادته

اللهوإن،حقيقةالعرشفوقاللهإن:يقولانه)5(المالكيمخلوفابنالقاضي

جوابه.وسال،وصوتبحرفيتكلم

انتشر".")ف(:(1)

"للجسورة".)ك(:)2(

الكعبةكسوةبهايصنعكانلانهالغالبفيبذلكسميت،دمشقجنوبالانتقعمدينة)3(

.(4/164)":البلدانمعجمو"،3!ط.*كخاأ!ول.ءكاانظر.مكةلىإبهويذهب

)ف،ك(5فيليست"الشيخ")4(

2(.15-052)صمخلوفوابنعدلانابنجمةترسبق5()
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بكجئناماأجب،:لهفقيل،عليهوالثناءاللهحمدفيالشيخفأخذ

لتخطب!

في؟الحاكمومن:فقال

المالكي.القاضي:لهقيل)1(

وانزعج.شديداغضباوغضب!؟خصميوهوفييحكمكيف:قال

لىإالفطرعيدليلةمنهنقلثمأياما.برجفيوحبسعليهمرسمافأقيم

الدينوزين،اللهعبدالدينشرفخواهوهو"لجبا"بالمعروفالحبس

الرحمن.عبد

ليلةوذلك،سنةمنأكثربعدسلار)2(،الدينسيف:السلطنةنائبإنئم

والمالكيالشافعي:الثلاثةالقضاةأحضروسبعمائةستسنةمنالفطرعيد

)3(إخراجهفيوتكلم،والنمراويلجزريواالباجي:الفقهاءومن،لحنفيوا

الحبس.من

.العقيدةبعضعنبالرجوعويلزمأمور،)4(عليهيشترطأنهعلىفاتفقوا

لىإيجبفلم،ذلكفيمعهليتكلموايحضرهمنإليهفأرسلوا

".)1()ك(:"فقيل

":الكامنةالدررو"(،948)2/:العصر"أعيان"فيترجمته71(0)ت.سلارا"")ك(:2()

/2(917).

"0الشيخإخراج"ك(:،)ف)3(

على".")ف(:(4)
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عدمعلىوصمم،مراتست)1(ذلكفيإليهالرسولوتكررالحضور،

شيء)2(.غيرعنوانصرفوا،المجلسعليهمفطالالحضور،

أخبر،وسبعمائةستسنة)3(لحجةاذيمنوالعشرينالثامناليوموفي

لجب،امنالدينتقيالشيخمنإليهكتاببوصولبدمشقالسلطنةنائب

ولامثلهرأيتما:وقالعليهوأثنى،مجلسهحضرممنجماعةبذلكعلمو

منه!اشجع

شيئايقبللموأنه،لىتعااللهلىإالتوجهمنالسجنفيعليههوماوذكر

ذلك.منبشيءتدنسولا،نيالسلطاالإدرارمنولا،السلطانيةالكسوةمن

السابعاليومالخميسيومفيلحجةاذيشهرأيضاالشهرهذاوفي

منالدينوزين)4(،الدينشرف:الدينتقيالشيخأخواطلبمنهوالعشرين

بنالدينزينالقاضيوحضرسلار،السلطةنائبمجلسلىإ)5(الحبس

نبعدموضعهمالىإواعيداكثير،كلامبينهموجرى،المالكيمخلوف

النقلفيعليهوظهر)6(،المالكيالقاضيمعالدينشرفالشيخبحث

سيرات"!"و)ف(:)ك(،فيليستست""(1)

أولفياجابهموبماذامنهطلبواوماذا،لحادثةاهذهفيجرىماالاسلامشيخشرح2()

.(11-1/9019):"التسعينية"كتابه

."سنةمن":()ف)3(

".عبدالله"زيادة:(ك،)ف(4)

."السجن"(:و)ف،"عبدالرحمن"زيادة:(ك،)ف(5)

(.)فمنسقط"لمالكيا...وجرى"(6)
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فيالكلاموكان،جماعالافيهاادعى]98[مواضعفيوخطأه،والمعرفة

.النزولمسألةوفي،الكلاممسألةوفي،العردشمسألة

الدينشرفالشيخأحضرالمذكور1()لليومليالتالجمعةايوموفي

الشيخمعهوتكفم،عدلانابنوحضر،السلطنةنائبمجلسلىإوحده

)2(.عليهوظهرمعهوبحثوناظره،الدينشرف

اجتمعوسبعمائةسبعسنةمنصفرمنوالعشرينالرابعاليوموفي

بالقلعةالاوحديدارفيالدينتقيبالشيخ)3(جماعةبنالدينبدرالقاضي

.الكلامبينهماوطال،الصلاةقبلوتفرقا،لجمعةابكرة

الجب[منالشيخواخراجمهناابن]الأمير

ابنمهناالدينحسامالاميردخلسبعسنةمنالاولربيعشهروفي

تقيالشيخفأخرج.لجبالىإبنفسهوحضرمصر،لىإالعربملكعيسى

منوالعشرينالثالثلجمعةايومفخرجذلك،فياستأذننبعدالدين

الفقهاء،بعضوحضر،بالقلعةالسلطنةنائبدارلىإ4(المذكور)الشهر

".اليومني"ثا)ك(:،"نيالثا"(:)ف(1)

مساعد.لهليسولكن،عليهفظهر"03(:)عم!:"لجامعاتكملة-الزمانمراةذيل"في2()

".واخوتهالشيخعلىتعصبالسلطنةنائبمنظهرإنه:وقيل

القضاءولي،الشافعيالكنانيالدينبدرجماعةبناللهسعدبنإبراهيمبنمحمدهو:)3(

-4802/):العصر"اعيان"انظر.التسعينجاوزوقد733()توغيرهالشام1وبمصر

.(2-18283)3/:"الكامنةالدررو"(،312

.(ك،ف،)بفيليست(4)
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لىإاجتمعوا)1(ثم،بينهملجمعةاصلا"وفرقتكثير،بحثبينهموحصل

الامر.ينفصلولم،المغرب

النهار،مجموعالسلطانبمرسوميومينبعدالاحديوماجتمعواثم

الدينوعلاء،الرفعةبنالديننجمحضر،الاولينمنأكثرجماعةوحضر

وشمس،النمراويالدينوعزسعد،بيأبنتابنالدينوفخر،الباجي

الفقهاء)2(.منوجماعة،عدلانبنالدين

،بغيرهوبعضهم،بالمرضبعضهمفاعتذروطلبوا،،المضاةيحضرولم

السلطانرسمأنبعدالحضور،يكلفهمولم)3(.السلطنةنائبعذرهموقبل

خير.علىالمجلسوانفصل.بحضورهم

السلطنة.نائبعندالشيخوبات

الشهر،منوالعشرينالسادسالاثنينبكرةدمشقلىإكتاباوكتب

الدينسيفالاميروأن،بالقاهرةشقيرابنبدارأقاموأنه،خروجهيتضمن

لهمويحصلفضلهالناسليرىاياما،مهناالاميرعن)4(بتأخرهرسمسلار

به.الاجتماع

(.)فمنسقط"اجتمعوا...بعض"(1)

الجزريالدينشمس"31(:)ص:"لجامعاتكملة-المرآةذيل"فياليونينيمنهمذكر2()

".المالكيوصهر،لخطيبا

منعليهمنطوتيميةابنبمالمعرفتهم"لحضور:اعناعتذارهملعمببعنكثيرابنقال)3(

73-76(،/)18":والنهاية"البداية."يطيقهلالحاضرينامنأحداوأن،والادلةالعلوم

425(.)ص:"لجامعاو"

بتاخيره".")ف(:4()
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كثيرخلقوفرحشهرا.عشرثمانيةلجبافيالشيخمقاممدة)1(وكان

وغضبوا.اخرونوحزنعظيما،سرورابذلكوسروا،بخروجه

)2(الطوفيالقويعبدبنسليمانالديننجمالإمامالشيخوامتدحه

منها:،بقصيدة

هاناصابرتهإذاصعبوكلحيلعنيغنيكما3(الصبرففيفاصبر

إيقاناذاكفأيقناثنتينإحدىبهرميتخطبمنتعدمولست

قرباناتزدادبهامتحاناأوخالصةاللهلتلقىذنبتمحيص

سعدانا4(للرواد)ومرعاكسعدالناتكونأنلنرجوإناسعد،يا

والانابالودمنوينفعولتطائفةالرحمنبكيضروأن

تبياناالافلاكفرع)5(ومنصبامرتبةالعالينتيميةأهليا

نقصاناالعقلفيأأشربوامعشرفيأنكمغيرأنتمالكونجواهر

اوطاناالاجفانلكملصيرواعقلواولوفضلالكميعرفونلا

قصرتماالخلقعلوممنحوىمنيا09[ق1

الانالىإكانومذالاوائلعنه

.(ك،)فمنسقط"وكان...لاميرا"(1)

علىالذيلو"(،4-54447)2/(:العصرأعيان"فيترجمته71(.6)تلحنبليا2()

.(024-4/404):"الحنابلةطبقات

".الغيب":ف()ب،)3(

للوراد".ا)ف(:(4)

علا.أي:فرعومعنى،ح(،)كمنوالمثبت"قرع"ب(:،و)فالاصل5()
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خاناقدالصرلاهـل(1دهر)عليكيرفعهمالناسبلئامتبتلىإن

ايمانا:الايمانذويمنوإننيكعتقديوالاسلاملاقسمنيإ

إنساناالمجدلعينبرحتفلابهسمرإنساناقبلكألقلم

.أعداءهويذمالشيخفيهايمدحهذهغيركثيرةأبياتفي

***

إليهفاجتمعوجلس،الحاكمجامعفيالشيخصلىلجمعةايوموفي

لىإيجبهمفلممنه،يسمعونهبشيءيتكلمأنبعضهموسأله.عظيمخلق

.ويسرةيمنهوينظريتبسمكانبل،ذلك

أوتوأألذينميثقاللهأخذ>وإذ:الكريمكتابهفياللهقال:رجللهفقال

وابتدأقائما،2()فنهض[،187:عمران]ا!<تكممونه-ولاللناسلتبئلئه-الكتت

الرجيم،الشيطانمنباللهاستعاذثم-مسعودابنخطبة-الحاجةبخطبة

-2[)3(1:تحة]الفا(..!الفلمينلتدلهالحمد!الرنجصالرتهنآدته!!ص:وقرا

آخرها.لىإ

وفي5[:]الفاتحة(لنتعينوإئاكلغبد!اياك:قولهتفسيرعلىوتكلم

العصر.مؤذنأذنأنلىإ،والاستعانةالعبادةمعنى

"هعليكدهر"،ح(:)ك(1)

".الشيخ"فنهضك(:)ف،)2(

آخرهاهلى!السورةاكمل(و)ط(لرنهق-لرنجص>:زيادة()ك)3(
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للشيخعقدسبعسنةمنالاخرربيعشهرمنالسادسالخميسيوموفي

وغيرهم.القضاةفيهواجتمع،بالقاهرةلحيةالصابالمدرسةاخرمجلس!

اللهتستغفر:للشيخقيلأنه-بلغني-فيماالمجلسفيجرىمماوكان

إليه!(1)وتتوب،العظيم

منهم،رجللىإوالتفت،إليهونتوبالعظيماللهنستغفركلنا:الشيخفقال

إليه!وتبالعظيماللهاستغفر:لهفقال

وكلهمولاخر،لاخرقالوكذلك،إليهتوبوالعظيماللهأستغفر:فقال

كذلاش!يقول

2(-.كلاملألهوذكر-وكذاكذامنوجلعزاللهلىإتب:للشيخفقيل

منه.تائمبفأناالتوبةيستوجبكلاماقلتكنتإن:فقال

توبة.ليستهذه:قائللهفقال

.ذكرهبطولكلامووقع،وجهله،الشيخعليهفرد

يذكرالشهر،منعشرالرابعلجمعةابليلةمؤرخاالشيخكتابووصل

فيمهناخروجبعد،بالقاهرةلحيةالصابالمدرسةئالثمجلسلهعقدأنهفيه

مصالحإقامتهفينوخير،فيهحصلنهوالشهر،سادسالخميسيوم

.وفوائد)3(

الشيخ.منالطلبمقصودهملانخطا.".ونتوب."نستغفر.(:)ك(1)

)ف(.فيليست"كلاملهوذكر")2(

262(.)صسبقماانظر)3(
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وغيرها[والدتهإلىالشيخمن]كتاب

والدته،لىإمصرمن1(بعثها*،الشيخبخطكتبعدةعلىوقفتوقد

غيرهماهلىوإ،الدينبدر:لامهأخيهلىوإ

فيه:يقولوالدت!هلىإكتاب:منها

وأسبغ،بنعمهعينهااللهأقر،السعيدةالوالدةلىإتيميةابنأحمدمن

وخدمه.إمائهخيارمنوجعلها،كرمهجزيلعليها

هو،إلاإلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

النبيين،خاتمعلىيصليأنونسألهقديرهشيءكلعلىوهوأهل،للحمدوهو

تسليما.وسلماكهوعلىعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدالمتقينوإمام

جسيمة،والاء،كريمةومنن،عظيمةاللهمننعمعن19[]قإليكمكتابي

نموفيجاءتكلمااللهونِعم.فضلهمنالمزيدونسألهعليها،اللهنشكر

التعداد.عنجلتوأياديه2(،وازدياد*

ضرورية،لامورهو*3(إنماالبلاد،هذهفيالساعةمقامناأنوتعلمون

عنكم،للبعدمختارينواللهولسناوالدنيا.الدينأمرعلينافسدأهملناهامتى

اطلعتملونتمو،معهعذرهالغائبولكن،إليكملسرناالطيورحملتناولو

ولمذلك،إلاالساعةتختارونما-لحمداولله-فإنكمالامور،باطنعلى

)1()ب(:"بعينها".

".قلادةتنموجاءت"(:)ب2()

)ب(.فيليستهو"إنما")3(

316



فيلىتعااللهنستخيريومكلبلواحدا،شهراوالاستيطانالمقامعلىنعزم

اللهفنسال.بالخيرةلناوادعوا،ولكملنا(الله13فاستخيروا،إليكمالسفر

وعافية.خيرفيالخيرةفيهماوللمسلمينولنا)2(لكميخيرانالعظيم

لمما،والبركةوالهداية،والرحمةالخيرابوابمناللهفتحفقدهذاومع

!الخيالفييدورولابالباليخطريكن

سبحانهاللهمستخيرونالسفر)3(،فيمهتمونوقتكلفيونحن

ولابل،قطالدنياامورمنشيئاقربكمعلىنؤثراناالظانيظنفلا.لىوتعا

نخافكبارأمورثمولكن،منهارجحقربكميكونماالدينامورمننؤثر

الغائب.يرىلامايرىوالشاهدإهمالها،منوالعامالخاصالضرر

نقدر،ولاويقدر،نعلمولايعلماللهفإن،لخيرةباالدعاءكثرةوالمطلوب

.الغيوبعلاموهو

اللهيقسمبماورضاه،اللهاستخارتهآدمابنسعادة"من:ع!ممالنبيقالوقد

4(.)"لهاللهيقسمبماوسخطهلله،استخارتهتركآدمابنشقاوةومنله،

(.ط،)كمنسقطت".الله..لىتعا"(1)

لنا".يخير"(:)ب2()

بالسفر".مهمون"(:ك،)ف)3(

منوغيرهم(،1/135):لحاكموا2(،151)والترمذي(،4441)حمدابنحوهاخرجه(4)

منإلانعرفهلاغريبحديث":الترمذيقال.عنهاللهرضيوقاصبيأبنسعدحديث

إسنادهوصحح."لحديثااهلعندبالقوقيوليس.هحميد.بيأبنمحمدحديث

لحاكم.ا
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حتىيقيمأنفيحتاج،مالهبعضضياعفيخافمسافرا،يكونوالتاجر

بالله.إلاقوةولاحولولا،الوصفعنيجلامرفيهنحنوما،يستوفيه

البيتفيمنسائروعلىكثيرا،كثيرا،وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام

واحدا.واحداوالاصحابوالاهللجيراناوسائروالصغار،الكبارمن

وسلم)1(وصحبهواالهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

تسليما.

*في*

[)2(الدينبدرلأمهأخيهلىاالشيخ]كتاب

فيه:يقوللامهأخيهلىإكتابومنها:

فياللهتولاه،الدينبدرلمالعاالامامالشيخالاخلىإتيميةابنأحمدمن

والاخرة،الدنياأمرلهصلحومحذور،كلعنهوصرفالأمور)3(،جميع

.وظاهرةباطنةنعمهعليهوأسبغ

الاصل.فيليست(1)

خالدبنمحمدبنالقاسمابوهو:لامهوأخوهط(.،ك)ف،منلمماقطالكتابهذا2()

والدته.بجوارودفن717()تمدارسعدةفيودرسفقيها،كان،الدينبدر،نيالحرا

،(631)3/الارشد"المقصدو"(،42-4/1425):"لحنابلةاطبقاتعلى"الذيلانظر

بلا،القاسم:فيهاسمهووقع(661/)71:718سنةأحداثضمن":والنهايةالبدايةو"

خطا.،كنية

".أموره")ب(:)3(
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]إلا[إلهلاالذياللهإليكمنحمدفإنا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

خاتمعلىيصليأنونسألهقدير،شيءكلعلىوهو،أهلللحمدوهوهو،

وسلمالهوعلىعليهاللهصلىورسولهعبدهمحمد:المتقينوإمام،النبيين

تسليما.

اللهوحمدنا،إليكمالكتاببوصولالمبشركتابكموصلفقدبعد؛أما

خرجناحينومن.إليكمالسروراخباروصولمن(1)عليكمبهانعمماعلى

يقصربحيث،الامانيحدجازتومنن،متزايدةويعممترادفةالاءفينزللم

هووالله،زيادةفياللهويعممعشارها)2(،تفصيلعنوالكتابالخطاب

فضله.منويزيدناشكرهالمؤمنيناوسائريوزعحاأنلمسؤولا

ولسائرولكمالبلادهذهلاهلوالفوائدالخيرحصولمنمقامناوفي

منذلكأنفتعلمون29[.]قإليكمالتعجيلعنالتأخرأوجبماالمؤمنين

وصفه.يمكنلاماالخيراتمنذلكفيفإن،تعالىاللهنعمةتمام

يوماوكان،الخميسيومالمنصوريةبالمدرسةمجلسعقدكانوقد

والثناء،المستجابالدعاءوانتشار،ولطفهاللهرحمةمقفيهكانمشهودا،

كانمافوق)4(وتختارونهتحبونهماعلىالقلوب)3(واجتماع،المستطاب

".عليكمانعمبماالله"(:)ب(1)

(.)بمنوالمثبت"معاشرها":الاصل2()

".جماع"وإ(:)ب)3(

(.)بفيليست(4)
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ماعلينااللهبنعمةالبشرمنمصرأهل)1(عندصاربحيث،منهوأعظمبالشام

القادمونلجماعةاووصل،لخاصةواللعامةلحقاوظهر،يوصفلا

فالحمدحال،احسنعلىبهمالشملاللهفجمع،الجمعةيومذلكعقب)2(

المؤمنين،قلوبجمعالذيللهوالحمد،لحاتالصاتتمبنعمتهالذيلله

والثناء.للهالشكرفأكثروا

واياكم)3(،قلوبهمبينويؤلفالمؤمنينقلوبيجمعبماوعليكم

بالسنةالاعتصامعليهيبنىالذيفالاصل،المؤمنينبينوالتفريقوالبطر

بينهمالتفرقيجتنببحيثالمؤمنينقلوباجتماع4(0هو)لجماعةوا

القضيةهذهفي)5(ويصنعهاللهصنعهالذيفان.الامكانبحسبوالاختلاف

.العقولقوىوفات،الاوهامحدجاز)6(أمر

ربنايحبكمافيهمباركاطيباكثيراحمداالعالمينربللهوالحمد

الاخوانجميععلىوتسلمون.وبركاتهاللهورحمةعليكموالسلام.ويرضى

.واحداواحد)7(لاصحابوا

)ب(.منسقطتاهل""عند(1)

عقيب".")ب(:)2(

)ب(.منسقط"قلوبهمبين"ويؤلف)3(

."...هيلجماعةوا،لجماعة1والسنة")ب(:(4)

)ب(.فيليست)5(

جاوز".:نسخةفي":الاصلهامشفي)6(

(.)بفيليست)7(
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الاخر.ربيعشهرعشررابعلجمعةاليلةكتب)1(

**.!

دمشق[إلىمصرمنبعثهللشيخاخر]كتاب

!و:نبيهعلىوالصلاةلىتعااللهحمدبعد-فيهقالكتابومنها:

وجمننه،العظيمةنعمهمنعلينعمقد-الحمدوله-اللهفانبعد؛أما

علىوالثباتالشكر،لعظيممستوجبهوماالكريمةوالائه،الجسيمة

فيبالصبر)2(مأموروالعبدالمأمور،فعلعلىالصبرحسنواعتياد،الطاعة

مناافينسمنقنا>رلين)3(أ:لىتعاقالالضراء،فيالصبرمنأعظمالسراء

د!نعمافتهأولنن!!قورلئوسفهوفنزعتهاثمرخمة

صبروينأفخؤر!إلالفرحإنهعنىالسماتذهبليقولنمستهضراء

وأخر!بير(]هود:9-11[.لهومغفرةأوليهكلصالختوعملوا

منفيهاالتيالمننمنالقضيةهذهفيمنسبحانهاللهأنوتعلمون

السنةأهلوقوة،أوليائهوعزة،جندهونصر،كلمتهوعلو،دينهنصرأسباب

السنة،منعندكمقررماوتقرير،والفرقةالبدعةأهلوذل،لجماعةوا

وظهور،والدلائلوالنصر)4(الهدىمنأبواببانفتاحذلنبعلىوزيادات

".وكتب)1()ب(:9

)ب(.فيليست"على...بالصبر")2(

"يإذا".(:و)بالاصل)3(

".لهدىا"أبواب(:)ب(4)
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السنةسبيللىإالخلائقوإقبال،اللهإلاعددهميحميلالامملحقا

ومنالشكرعظيممنمعهلابد1(مما)،المننمنذلكوعير،لجماعةوا

سراء.فيصبراكانوإنالصبر،

تاليف:الدينجماعمنهيالتي،العظيمةالقواعدمنانوتعلمون

:يقولتعالىاللهفان،البينذاتوإصلاخ)2(،الكلمةواجتماع،القلوب

بحبلعتصحمواو>:ويقول1[.:]الانفال<يخمذاتوأصلحوالله>فاتقوا

تفرفوا؟لذفيتكونوولا>:ويقول301[.:عمران]ا!<تفرفوولاجميعالله

.[501:عمران]آل(عظيوعذابلهخوأولبكالبيننتماجاءهمبعدمنواختلفوا

عن)3(وتنهى،والائتلافلجماعةباتامرالتيالنصوصمنذلكمثالو

.لاختلافوا[39]قالفرقة

اهلهمعمهالخارجيننكما،لجماعةاأهلهمالاصلهذاوأهل

الفرقة.

الصحيحلحديثافي!يمالنبيقالولهذا،الرسولطاعة:السنةوجماع

ثلاثا:لكميرضىاللهان":هريرةبياعق)4(""صحيحهفيمسلمرواهالذي

وانتفرقوا،ولاجميعااللهبحبلتعتصمواوأنشيئا،بهتشركواولاتعبدوهأن

)1()ف،ك(:"ما".

".)2()ك(:"وصلاح

وشهى"..ـ0ه"ياموك(:)ف،)3(

.()1715رقم)4(
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".أموركماللهولاهمنتناصحوا

الصحابة-فقيهي-مسعودوابنثابتبنزيدحديثمن(1)"السنن"وفي

لممنالىفبلغهحديثامنا)2(سمعامراالله"نضر:قالأنهع!يمالنبيعن

ثلاث.منهافقههومنإلىفقهحاملورب،فقيهغيرفق!حاملفرب،يسمعه

ولزومالأمر،ولاةومناصحةللهالعملاخلاص:مسلمقلبعليهنيغللا

".وراءهممنتحيطدعوتهمفان،المسلمينجماعة

قلبالخصالهذهيبغضفلا،عليهنيحقدلا:أيلايغل"":وقوله

ويرضاهن.يحبهنبلالمسلم

اللهرضي-فتعلمونبي)3(،يتعلقما:الاصلهذامنبهأبداماوأول

عنفصلا-المسلمينعموممناحديؤذىأنأحبلافيأ-عنكم

أحدعلىعتبعنديولاظاهرا،ولاباطناًلااصلا،بشيء)4(-أصحابنا

والمحبة،والإجلالالكرامةمنعنديلهمبلاصلا،لومولامنهم

بحسبه.كل،كانماأضعافأضعافوالتعظيم

حمدأوأخرجه(،023)ماجهابن2(،56)6والترمذي366(،0)داودأبواخرجه(1)

وله،حبانالنوصححه،حسنحديث:الترمذيقال68(.0)حبانوابن2(،0951)

عنه.اللهرضيأنسحديثمنشاهد

"."مني(:)ف2()

في".")ف(:)3(

".بسببي"(:)ب(4)
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مذنبا.اومخطئا،اومصيبا،مجتهدايكونأنمن)1(الرجليخلوولا

مغفورعنهفمعفوالاجتهادعلىأجرهمع:نيوالثامشكور،ماجور:فالاول

المؤمنين.ولسائرولهلنايغفرفالله:والثالث.له

فلان:القائلكقول؛الاصللهذاالمخالفالكلامبساطفيطوى)2(

القضية،هذهسببكانفلان،بسببهالشيخاوذيفلانعمل،مافلانقصر،

فيهاالتيالكلماتهذهونحو)4(.فلان،فلانكذا)3(،فييتكلمكانفلان

،البابهذامناذاهممناسامحلانيفا،والاخوانالاصحابلبعضمذمة

بالله.إلاقوةولاحولولا

)5(فيكونحسنةنيةلهتكوننإلابالملام،فائلهعلىيعودهذامثلبل

سلف.عمااللهعفاوفدشاء،إنلهاللهيغفرممن

بعضعلىتخشيقأوتغليظنوعمن)6(يجريماأنأيضاوتعلمون

بمصر،الانجرىومما،بدمشقيجريكانمما)7(،والاخوانالاصحاب

تغيرذلكبسببحصلولا،صاحبهحقفينقصاولاغضاضةذلكفليس

)1()ف،ك(:"!ما".

)2()ف،ك(:"فنطوي".

)3()ك(:"كيد".

هواحدةمرة"فلان":(ك،)ب(4)

".وممنحسنةنية[:]فمنلهيكونأن"ك(:)ف،فيالعبارة)5(

جرى".")ب(:)6(

ما"."ك(:)ف،)7(
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قدرا،ارفعوالتخشينالتغليظمنبهعوملمابعدهوبلنقص)1(،ولامنا

عظم.وحبوذكرا،نبهو

بعضهمبهااللهيصلحالتي،المؤمنينمصالحمنهيالأمورهذهوإنما

لاوقد،الاخرىاحدهما)2(يغسلكاليدينللمؤمنلمؤمنافإن؛ببعض

ماوالنعومةالنظافةمنيوجبذلكلكن،الخشولةمنبنوعإلاالوسخينقلع

التخشين.ذلكمعهيخمد)3(

نصرعليناواجب،والتقوىالبرعلىمتعاونونجميعااناوتعلمون

وأالاصحاببعضيؤذيأنرامفمنشد،وكانممااعظمبعضابعضنا

الساعة49[]قبمصرأوبدمشقبهعوملتخشيقنوعمنيظنهقدلماالاخوان

الغالط.فهو-ذلكغيراو

التعاونمنبهأمرواعما)4(يتخلونالمؤمنينأنظنمنوكذلك

عناغابوماشيئا،الحقمنيغنيلاالظنوإنسوء،ظنظنفقدوالتناصر،

اليومعندناومنزلتهإلا،الساعةقبلوالساعةإليناقدماو،لجماعةامناحد

رفع.وجلوكانتممااعظم

فيهايقعالحوادثمنالقضيةهذهدونماان:عنكماللهرضيوتعلمون

منهبدلاوما،الايمانأهلأحوالوتنوعالاهواء،واختلافالاراء،اجتهادمن

بعض".ولا".)ف(:بغض"ولا")ك(:،ما""تغير)ب(:(1)

هما".إحداتغسل"(:ك،)ف2()

.نحمد"":()ك.تحمد".0هموجب":()ف)3(

."يبخلون":()ك(4)

325



قالوقد،الإنساننوععنه)1(يعتربدأنيتصورمالا=الشيطاننزغاتمن

المتفقيهنالئهليعذب!جهول!ظلوماإنه-كانالانسمن>وحملها:تعالى

والمؤمنمثالمؤِمننعلىاللهويتوبوالممسركتوالمثتر!ينوائمننفقت

72-73[.:لاحزاب]<رجمماغفورااللهوكان

وبالاقمىالاعلىعلىبالادنىتنبيفاذلك،منأبلغهومااقولانابل

الاكاذيبمنالقضيةهذهفيوقعماكثرةتعلمون:فاقول،الادنىعلى

يجلأمرذلكنو،الفاسدةوالاهواء،المظنونةوالاغاليط،المفتراة

ونعمة،خيرحقنافيفهووزور،كذبمنقيلماوكل،الوصمفعن

!رهوبللكمشزاتخسبوهلامنكؤعضهبةجاءولمالافكالذين!ان:لىتعاقال

.[11]النور:2(()000لكؤ

فلا.وبهتانهالكاذبإفكبهردما،وبرهانهلحقانورمناللهأظهروقد

قدنيفإ)4(،وعداوتهظلمهأوعليكذبهبسببأحدمنلي)3(ينتصرأنأحب

منمؤمنلكلريدو،المسلمينلكلالخيرأحبناو،مسلمكلحللت

جهتي.منحلفيفهموظلمواكذبواوالذين،لنفسيأحبهماالخير

فحكموإلا،عليهماللهتابتابوافإن؛لىتعااللهبحقوقيتعلقماماو

(.ك،)الاصلمنلمثبت1و."يعرى"(:)ط،"يعتزي"(:،ح)ف(1)

ك(.)ف،فيبتمامهاالاية2()

)ك(.فيليست)3(

"."عدوانهك(:)ف،4()
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كلأشكر)1(لكنتعملهسوءعلىمشكوراالرجلكانفلو.فيهمنافذالله

لكنوالاخرة،الدنياخيرمنعليهترتبلما؛القضيةهذهفيسبباكانمن

للمؤمنيقضىلاالتيياديهولائهونعمهحسنعلىالمشكورهوالله

له.خيراكانإلاقضاء

الصالحالعملهلو"قصدهمعلى)2(يشكرونالصالحالقصدوأهل

وأنتم.عليهميتوبأناللهنسألالسيئاتوأهل،عملهمعلىيشكرون

الناسحقوقلكنوأوكد،كانمماأزيدوالامر،خلقيمنهذاتعلمون

الله.حكمتحتفيهاهم-عليهماللهوحقوقبعض،معبعضهم

فيهااللهأنزلالتي-الافكقضيةفيالاكبرالصديقأنتعلموننتمو

فيالخائضينمنكانلأنه؛أثاثةبنمسطحإلى)3(يصللاحلف-القران

لقرئيفىلىيؤتؤانوالسعهمنكؤالفضلأولؤايأتلولا>:اللهلمحانزلالافك،

اللهيغفرنعبونألاو!حفحوأوتيعفواللهسبيلفىوالمفجريرروالصمسبهين

ناأحب)4(بلىبكر:ابوقالنزلتفلما22[]النور:(رحجئمغفوروالفهلكم

ينفق.كانالتيالنفقةمسطحلىإفأعادلي،اللهيغفر

ماعلىفالجهاد)5(ضعافه،ومثالهووالاحسانالعفومنذكرماومع

لكنت0:لعله:وبهامشها،"لكتب":()ك(1)

.لا""حذفالصوابأنلى!إشارة()كوبهامش،"يشكرونلا"(:ك،)ف2()

)ب،ك(.فيليست"إلى")3(

277(.0)ومسلم2(166)البخارياحالافكوحديث.([لاحبنيإواللهبلى"(:)ط(4)

خطا.لجهاد"وا":(ك،)ف(5)
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بقوماللهيأني>فسوفمنه-بدلاأمروالحكمةالكتابمنرسولهبهاللهبعث

ولااللهسبيلفيمجهدوتالكفرينعلى59[ق1أعزةالمؤمنينعلىأذلةومجبونه-يحئهم

اللهولئكم!إنياعليموسغواللهلمجشاجمنيؤديهاللهفضللكذلاسصلومةيخافون

روويودوريميمور-سوي!وورسولصصالذ0ه10االذين-.الضلؤة:-.الزيمؤةهغبهعون!ومندتولالله

.[65-45:ندةلماا1<لغنبوناهمالنوحربدإنمنوأءالذينوا-ورسوله

وبركاته.اللهورحمةعليكموالسلام

1(.تسليما)وسلمواالهمحمدعلىاللهوصلى،وحدهللهلحمدوا

***

غيركتبابدمشقوأصحابه)2(أقاربهلىإ-اللهرحمه-الشيخبعثوقد

هذه.

فيويتكلم،إليهويدعوباللهويذكرويفتيهم،الناسيعلمبمصريزلولم

العصر.لىإلجمعةاصلاةبعدمن،وغيرهالقرانبتفسيرالمنابرعلىلجوامعا

أهلمنكثيرخلقواجتمعوالحصروا،كثير)3(خلقمنهضاقأنلىإ

،السلطانلىإالشيخيشتكوا)4(أنعلىواتفقواوالزوايا،والربطالخواصنق

والهمحمدسيدنا[:]كعلىاللهوصلى،العالمينربللهلحمدوا"(:ك،)ففيالعبارة(1)

."..[.وصحبه:]ف

".اقرانه")ب(:2()

)ط(.منكثير""خلقوسقطت.فقطالاصلمن"كثير")3(

يتشكوا"."ك(:)ف،(4)
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لهم)1(كانت=القلعةتحتخلقمنهموكان،القلعةلىإخلقمنهمفطلع

لهؤلاء؟ما:السلطانقالحتى،شديدةضجة

تيميةابنالدينتقيالشيخأجلمنجاءواقدكلهمهؤلاء:لهفقيل

!الناسعندقدرهممنولضع،مشايخهميسبإنه:ولقولونمنه،يشكون

يبقوالمو،امرهفيالامراءعلىودخلوا،عليهجلبواو،فيه2(واستعائوا)

ممكنا.

لكجمعواقدالناسإن:لهفيقولونالشيخلىإيأتونالناسبعضوكان

كثيرا.جمعا

الوكيل.ونعماللهحسبنا:فيقول

فيالثلاثاءيوممجلسلهفعقد.العدلبدارمجلسط)3(لهيعقدنمرو

منالمجلسذلكفيوظهر.وسبعمائةسبعسنةمنشوالمنالاولالعشر

يتجاوزما-حجتهوبيان،توكلهوصدق،قلبهوقوةوشجاعته،الشيخعلم

عظيما.ومجلسامشهوداوقتاوكان.الوصف

هذا؟لكأينمن:المخالفينمنكبيرلهوقال

تعلمه!لاأينمن:الشيخلهفقال

الشيخقاممنهتفرقوالماالناسأن:المجلسم!ذلكحصرمنبعضوذكر

".فكانت":النسخباقي(1)

".منهواستغاثوا"(:و)ط"واستغاثوا"،ك،ح(:)ف،وقي(،و)بالاصلفيكذا2()

مجلسا(.):لعلها(مجلس)أنلهامشافيوكتب،من"وأمر")ك(:)3(
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دارفي-ذكره-موضعلىإمعهوجئتفجاء:قال،أصحابهمنجماعةومعه

لأجلحجرهناكوكان،ظهرهعلىالشيخاستلقىجلسنافلما:قال،العدل

وقالجلس،ثمقليلافاضطجع،رأسهتحتووضعهفاخذهالحصير،تثقيل

عليلن!الناسأكثرقدسيدييا:إنسانله

فيه.ونفخفيهلىإكفهورفع،كالذبابإلاهمإن:فقال

(2وتحنك)فركبه،بحصانفأتيخرجنا،حتى،معه(1فقمنا)،وقام

بلسا.أشدولامنه)3(قلبااقوىأحداأرفلم،بذوابته

[)5(=الكلاماجلهمن]وأوسعوا،والملاممنهالشكايةااكثرواولما)4(

.الشامبلادلىإبت!عمفيرهرسم

درثم،الشامجهةلىإالشهرعشر)6(ثامنالخميسليلةللسفرفخرج

ليلةفي،الديلمبحارةلحاكمابسجنوحبسالمذكور،الخميسيومفي

.شوال]عشر[)7(تاسعلجمعةا

منبانواعمشتغلينالمحابيسوجدلحيسادخلولما69[]ق:قال

وقمنا".وقام:قال"ك(:،)ف(1)

تحريف."يختلو":()ك(2)

باشا"ه"بعدلىإالاصلغيرفي"منه"تاخرت)3(

فلما".:قال"(:ك،)ف(4)

(.ط،)فمنزيادةالمعكوفينبينما5()

.بعدهمابدليلخطاعشر"ثاني":الاصلغير)6(

و)ب(.الاصلمنسقطت)7(
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تضييعمنذلكونحووالنردكالشطرنج،فيههمعمابها(1)يلتهوناللعب

،الصلاةبملازمةمرهموالانكار،أشدعليهمذلكالشيخفأنكر=الصلوات

وعلمهم.والدعاءوالاستغفاروالتسبيح،لحةالصابالاعمالاللهلىإوالتوجه

ذلك،علىوحضهمالخير،أعمالفيورغبهم،إليهيحتاجونماالسنةمن

من)3(كثيرمنخيراوالدينبالعلمالاشتغالمنفيهبما)2(الحبسصارحتى

أطلقواإذاالمحابيسمنخلقوصار،والمدارسلخوانقواوالربطالزوايا

يمتلىء(4)السجنكانحتىإليهالمترددونوكثر،عندهالاقامةيختارون

منهم.

وحصرت،أعداءهذلكساء،إليهوترددهم،بهالناساجتماعكثرفلما

محبتهعنأهلهاقلوبأنوظنوا،الاسكندريةلىإنقلهفسألوا.صدورهم

.أثرهفينقطع)5(يقتلوهلعلهمأو،خبرهعنهميبعدأنوأرادوا،عرية

يومعنصباجها)6(يسفرليلةفي،الاسكندريةثغرلىإبهفارسل

وسبعمائة.تسعسنةمنصفرسلخلجمعةا

)1()ب(:"يتلهون"0

مما".":النسخبقية)2(

الاصل.منمن""و(.)كسقطتمن"كثير")3(

."..هلحبساكانإليه"(:)ب(4)

"."يقتلونه:النسخبقية(5)

تحريف.صاحبها""(:)ك)6(
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لاسكندرية[باالشيخ]سجن

سنةمنشوالشهرفيأن:وغيرهليالبرزا)1(الدينعلمالشيخوذكر

وابن)2(،الامليالدين-كريمبالقاهرةالصوفيةشيخشكاوسبعمائةسبع

ابنفيوكلامهالدينتقيالشيخمن-الخمسمائةنحووجماعةعطاء)3(،

الدولة.لىإوغيرهعربي

الشافعي.القاضيلىإذلكفيالامرفرد)4(

شيء)5(،منهايثبتلمباشياءعطاءابنعليهوادعىمجلسلهوعقد

استغاثة!شي!بالنبي)6(يستغاثلاحتى،باللهإلايستغاثلاإنه:قاللكنه

الله.لىإبهويتشفعبهيتوسل)7(ولكن،العبادةبمعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ك(.)ف،فيليست"الدينو"علم937(.)3/:"المقتفي"في

سعيدخانقاهشيخ،الصوفيالامليالدينكريمالقاسمأبولحسينابنالكريمعبدهو:

الصوفيةأثمت:الذهبيقال.قادحةباشياءلهالصوفيةاتهامبعدعنهاعرلثمالسعداء،

البدايةو"(،134-133)3/:العصر"أعيان"انظر71(،0)ت.وجهاعشرستةمنفسقه

.3(279/):"الكامنةالدررو"(،86801،/1)8:"والنهاية

الشاذليالفضلأبوالدينتاجاللهعظاءبنالكريمعبدبنمحمدبنأحمدهو:

":الكامنةالدرر"انظر7(905)ت.زمانهفيالصوفيةلسانعلىالمتكلمكان،الصوفي

.(1/601):"فيالصاالمنهلو"(،1/29)

قردوا".")ف(:

منها"0"شيء:النسخبقية

(.)بمنسقطت".يستغابهإلاه"

"."ولكنه(:ك)ف،
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القضاةقاصيورأىشيء،هذافيليس:قالالحاضرينفبعض

.أدبقلةفيههذاأنالدينبدر

في(1)الشريعةتقتضيهمامعهيعملأنالقاضيلىإرسالةفحضرت

لمثله.يقالمالهقلتقد:القاضيفقال،ذلك

الاسكندريةأو،بدمشقالاقامة:وهيأشياء،بينخيروهالدولةإنثم

لحبس.افاختار؟لحبساأو،بشروط

فاجابهم،شرط)2(،ماملتزمادمشقلىإالسفرفيجماعةعليهفدخل

.شوالمنعشرالثامنليلةالبريدخيلفأركبوه)3(

القضاةقاضيعندوحضر،فردهاخر،بريدالغدمنخلفهأرسلئم

لحبس.باإلاالدولةترضىما:لهبعضهمفقالالفقهاء،منجماعةبحضور

الدينشمسواستناب،لهمصلحةوفيه)4(:القضاةقاضيوقال

ثبتما:وقالفامتنع،بالحبسعليهيحكمأنلهذنو،المالكي)5(التونسي

شيء.عليه

".)1()ب(:"الشرع

."بشرطملتزما":()ب(2)

،"فاركبوهم":()ف3()

.()بمنسقط(ةلقضاا...بحضور"(4)

كان،التونسيالربعيالسلامعبدبنالقاسمأبيبنمحمدوهو:.التنوسي"":الأصل)5(

الديباجو"(،051-4941/):"الكامنةالدرر"انظر7(510)تفنونعدةقيمشاركا

32(.3234-)ص:"لمذهبا
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فتحير.1(،)المالكيويالزوالدينلنورفاذن

المصلحة.تقتضيهماتبعوالحبسلىإمضيأنا:الشيخفقال

يصلحموضعفيفيكون:-الحكمفيلهالماذون-الديننورفقال

لمثله.

القاضي،حبسلىإفأرسل،لحبسابمسمىإلاالدولةترضىما:لهفقيل

الأعزبنتابنالدينتقيالقاضيفيهأجلسالذيالموضعقي79[]قجلسو

يخدمه.منعندهيكونانفي)3(ذنوحبس)2(،لما

الدولةهفيووجاهتهالمنبجينصرالشيخبإشارةذلكجميعوكان

الفتاوىوتاتيه،ويزورونهالناسويقصدهيستفتىالحبسفيالشيخواستمر

.الناسعيانوالأمراءمنالمشكلة

ثمانسنةمنشوالمنالعشرينالاربعاءليلةوفي)4(:الدينعلمقال

)1*

)2*

)3(

)4*

المنجلاتيمنصوربنمسعودبنعيسىوهو:ك(.*ف،منسقط"المالكي0..لحبس"با

ثم،المالكيمخلوفابنعنوناب،أماكنعدةفيالقضاءتولى،الحميريالروجابو

":الكامنةالدرر"انظر743(0*ت.والفقهلحديثافيفالفالتصنيفعلىاقبل

المصادرفيكنيتهوجاءت(.-182184*ص:"المذهبالديباجو"2(،01-211*3/

هنا.كما(821*صللنويري"لجامعا-الاربنهاية"وفي."الدينشرف"

ليوالشافعى،-اللامبتخفيف-العلاميخلفبنالوهابعبدبنالرحمنعمدهو:

":الاسلام"تاريخانظر6(590*ت..بسببهايتلفكادمحنةلهووقعت،والوزارةالقضاء

القاضيوكان،للسبكي(-017173)8/:"الشافعيةو"طبقات-262(،126/)52

الاعز.بنتبابنفعرف،لامهجدهايوببنالكاملالملكوزيرالاعز

ك(.،في)فليست

.(304*3/":المقتفي"في
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جماعة،وعندهالدينزينفوجد،الدينتقيالشيخأخواطلبوسبعمائة

الدين،زينسوىلجماعةاأطلقثم،الدينشرفيوجدولم،عليهمفرسم

إنهثم،بالقاهرةالترسيمقاعةوهو،الشيخفيهالذيالمكانلىإحملفانه

وسبعمائة.تسعسنةصفرخامسفياخرج

لجمعة-اليلةوهي-هذاصفرشهرمنالاخيرةالليلةوفيقال)1(:

ولم،مقدمأميرمعالاسكندريةلىإالقاهرةمنالدينتقيالشيختوجه

بعددمشقلىإالخبر)3(ووصل.معهالسفرمنجماعتهمنأحد)2(يمكن

وتضاعفالصدور،وضاقت.ومحبيهلاصحابهلئمالتأفحصل،أيامعشرة

له.الدعاء

بابمنبه)4(دخلالاحد،يومكانالاسكندريةدخولهانوبلغنا

البلد.شرقيفيبرجلىإليلاونقلالسلظان،دارلىإالخوخة

ذلك،بعدإليهتوجهواأصحابهمنجماعةأن)5(الاخباروصلتثم

وكان.معه)6(ويبحثون،عليهويقروون،إليهيدخلونالناسوصار

متسعا.فسيحافيههوالذيالموضع

"المقتفي":)3/415(.في)1(

خطا.يكن""(:و)بالاصل2()

0".00هذاووصل"(:ك،)ف)3(

(.)كفيليست"به)(4)

"0لىإ"(:)ب(5)

"."وشحدثون(:ك،)ف)6(
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الدين[بدرلأمهأخيهإلىتيميهابنالدينشرف]كتاب

بعدالدينبدرأخيهلىإكتبهالدينشرف1()الشيخبخطكتابايتروقد

فيه.يقول،الاسكندريةلىإالشيختوجه

تيمية.ابناللهعبدأخيهمن

بدر)3(لجليلالمالعاالامامالشيخعلىوبركاتهورحمته)2(اللهسلام

مننهباحهوونوعها،نعمهعليهوأسبغوأتبعها،الاءهعليهاللهلىواالدين

مقصرغيروالبعيد،القريبعلىلحنوالاقامةوالتألمدبالقوةوأيلدهينعها)4(،و

فيوإياهوجمعناالوكيد.لعزموالسديد،بالرأيمتوانولامفترولاوان،ولا

عليهماللهأنعمالذينمع،كرامتهدارفيالقرارداروفي،طاعتهعلىالدارهذه

الفضلذوإنه،ولايتهأهللحينوالصاوالشهداءوالصديقينالنبيينمن

العميم.والطوللجسيم،اوالمن،العظيم

وهواهل،للحمدوهوهو،إلاإلهلاالذياللهإليكاحمدنيفابعد،اما

جمعين،أاللهخلقوخير،ادمولدسيدعلىوأصليقدير،شيءكلعلى

بشيرا،والانسلجنواحمر،والاالاسودلى!لمينالعاربرسلوسيد

دائمةكملها،وشرفهاوفضلها،والصلاةأتم=للكافرينونذيراللمؤمنبن،

كثيرا.تسليماوسلموصحبهاكهوعلى،الدينيوملىإ

)ف(.في)1(ليست

)ب(5فيليست"تيميةابنو"."عليكم":زيادة)ف(2()

.الكبير"":قلادة(ك،)ف)3(

.وأنبعها"":(و)ف"،..ومنحه":()ط(4)
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)1(تفوقالتيالشاملةومننه،الكاملةاللهنعمفيلجماعةوافنحنوبعد؛

عنالالسن2(وتحسر)ودركها،تصورهاعنالعقولوتعجزوالإحصاء،العد

شكرها،يوزعناأنالعظيم89[]قاللهفنسأل.كتابتهاعنفصلاووصفهانعتها

)3(.كريمجوا؟إنه،والمؤمنينالاخوانجميعوعلىعلينايديمهانو

قصدوا)4(اللهأعداءفإن،المحروسبالثغرالكريمالاخنزولفمنها:

قريب،عن)5(يحصلذلكأنوظنوا،هلهوالاسلامبهايكيدونأمورابذلك

،الوجوهكلمنوانعكست،المعلومةالخبيثةمقاصدهمعليهمفانقلبت

،الوجوهسودالمؤمنينمنالعارفينوعنداللهعندزالواوماوأصبحوا

.فعلوهماعلىوندماحسراتيتقطعون

)7(وننشرهنذكرهلما)6(متقبلين[]الاخلىإجمعونأالثغرأهلوأقبل

البدعأهلمنأعدائهمافيوالوقيعةلحطوا،رسولهوسنةاللهكتابمن

)8(الاتحادية:الملاحدةأخبثخصوصا.لجهالاتواوالكفروالصلالات

الجهمية.ثم

)1()ك(:"تفوت".

."تحصرو":(ك،ف)و،"..هاوذكر":(ب)(2)

."يملكرادالجوا":(ك،ف،ب)(3)

قصدوا".فإنهم")ب(:(4)

لهم".":زيادةف(،)ب5()

"."منقلبينو)ب(:وفيه.الاصلمنسقطتالاخ([")6(

".وينشرهيذكره":الاصلغيرفي)7(

."تحاديةلاوا":(ك،)ف)8(
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عرشهبهاونصب،ضوفرخباقدلحادهمإإبليسبهاوجدأنهواتفق

الثغربقدومهبهااللهفمزق)1(،والعربيةالسبعينيةفريقيبهاوأضل،ودوخ

والكفر-لحادالا-رمزهموكشفأستارهموهتكمذر،شذرجموعهم

منهم.جماعاتواستتاب،وفضحهمسرارهمو

-حقيراالمؤمنيناللهعبادعندكانوإن-رؤسائهممنرئيساوتوب

)2(خواصمنوكان،لحادهموإكفرهمكشففيكتاباالتائبهذاوصنف

عمومعندواستقرذلكواشتهرالملحد)3(.نصيرورسولهاللهعدواللعين

وعموموشيخ4()ومفتولمحقيهوقاضأميرمن؛وخواصهمالمؤمنين

علىحذراوالصغار؛الذلةمعالجهالالاغمارمنشذمنإلا،المجاهدين

وألسنتهم.المؤمنينأيديمننفسه

مجامعفيظاهرالعناولعنوا،ورسولهاللهأعداءعلىبهااللهكلمةوعلت

المقعد،المقيمالملحد)5(نصيرعندبذلكوصار،الخاصبالاسمالناس

عنه.يعبرلاماوالذلالخوفمنبهونزل

وتقدم656(.)تعربيابناتباعوبالعربية966(،)تسبعينابنأتباعبالسبعينيةيقصد(1)

2(.45)صبهماالتعريف

".خواصخواص"(:ك،)ف2()

تقدمتوقد.الاتحاديالصبجينصرهو)ك(:هامشوفي."الملحدين"،ح(:ك،)ف)3(

جمته.تر

"ومفتيئ".:الاصلفيضبطها(4)

"."الملحدين:المطبوعفي(5)
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المزعج،الامرمنبالشامعندكموقعمافوقعاخر،كيدايكيدأنوهم

يلتفتونلاكانوامن(1)واستعطاف،والذلالعظيموالبلاء،المقلقوالكرب

عنفزجر،لهمالاصحاببعضرقحتى،والتذللوالانفسبالأموالاليه

منكثيرةامورلىإ2[]النور:<الئهدينفىرآفة!اتآضدكم>ولا:لهوقيل.ذلك

وصفه.يمكنلامماوالبلاء)2(المحن

وأن،دابرهميقطعنو،عليهم)3(النقمةتماميعجلأنالعظيماللهفنسأل

)4(المؤمنينوعبادهورسولهوكتابهدينهينصرنو،منهموبلادهعبادهيريح

المؤمنين.سائروعلىعلينايتمهانو،النعمةهذهشكريوزعناوأن،عليهم

سيرتنا:عنكخافوغير

يعجبكمامنك)5(يكنفكنهامرىءخصالأعجبتكإذا

يحجباش)6(حاجبجئتهاإذاوالمكرماتالمجدلدىفليس

."فستضعاوا":(ف)(1)

.(ب)منسقطت(2)

.بلصواوهو."لنقمةا:لعله":مشهبهاو"لنعمةا":(ك)(3)

.(ك،ف)فىليست(4)

إسماعيلأبو.يقاربهماأو)فيه(أومنه()يكن:لعلههامشها:فىوعلق)ك(،منسقطت)5(

عنه.عفي،جسريوسف

،1/016):الادباء"محاضرات"فيوهو(،17)ص:""ديوانهالعيناءلابيالبيتان)6(

".والمكرماتلحمد"اف(:،و)ب،لذا"فليس")ب(:فيووقع637(.
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وأنمنه،بروحويؤيدكويمدك1(،)ويعينكيغنيكانالعظيماللهفاسأل

يوفقكوأن،والمنافقين)2(الكاقرينبكيخزيوأن،المرمنينأعينبكيقر

بمافيهاالقيامعلىويعيتكالامور،جميعفييتولاكوان،ويرضاهيحبهلما

)3(.ورسولهاللهيرضي

وبركاته.اللهورحمة99[]ق)4(عليكوالسلام

بعد-وجعلوأرضاها،عنهااللهرضيالتيالطيبةالكريمةالسعيدةوعلى

النعيم:دارفيالكريموجههوأراهاومأواها)5(،دارهالجنةا-بهااجتماعنا

الرفيعة،والمنزلة،العطيمةالكرامةهذهعمرهااخرفياللهمنحهاالتيالوالدة

وأنماه.السلام)6(أكمل-العليةوالدرجة

،لجيرانواوالمعارف)7(،والاخوانوالاصحابالاهلجميعوعلى

خافوغير.السلامأتم)8(فردفردكل،وبعيدهمقريبهم،وصغيرهمكبيرهم

وإياهم-ويجمعنا،جميعهمعنيرضىلىتعافالله.حصرهمعنالعجزعنهم

.ويرضاهيحبهماعلى-ورسولهاللهديننصربعد

)ك(.فيليستو""يغنيك)1(

الكفار".":النسخبقية2()

(.)بقيليست"ورسولهاللهيرضيبما")3(

".عليكم":)ف((4)

.".ماواها.لجنةا...التي.الكريمة..")ب(:5()

".واكمل"(:ك،)ف)6(

".والاصحابوالاخوان":النسخبقية)7(

له"."منها:بدلاك()ف،)8(
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الشيخلكميذكرهأمرلحدوث،المسلمينبأمرهشغولوالخاطركتب

)1(.اللهعبد

وصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

تسليما.وسلم

***

نظيفمليحببرجمقيماأشهر،ثمانيةالاسكندريةبثغرالشيخبقي:قلت

إليهويتردد)2(شاء،منإليهيدخلالبحر،جهةلىإأحدهما:شباكانله

منه.ويستفيدون،معهويبحثون،عليهيقرأونوالفقهاء،والاعيانالاكابر

صر[النالملكباولقاؤهالقاهرةالىالشيخ]إحضار

،الكركمنخروجهبعدمصر،لىإالناصر)3(الملكالسلطاندخلفلما

عيديومإليها)5(دخولهوكان-مصرلىإمنها4()وتوجهه،دمشقلىإوقدومه

اليومفيالاسكندريةم!الشيخلاحضارنفذ-وسبعمائةتسعسنةمنالفطر،

.شوالمنالثامن

يودعونه،أهلهامنخلقومعهمصر،لىإمتوجهامنهاالشيخوخرج

معهأرسلتآخرشخصاو.الرحمنعبد:فلعله،الرسالةهذهكاتبهواللهوعبد!كذا(1)

.غيرهأوالرسالة

."وتردد":(ب)(2)

.(ك)فيليست3()

."وتوجه":(ك،ف،ب)(4)

."قدومه":(ط)(5)

341



مشهودا.وقتاوكان،إليهميردهأناللهويسألون

فيبالسلطانواجتمعالشهر،عشرثامنالسبتيومالقاهرةلىإووصل

فيه1(،حفل)مجلس!فيوتلقاهوأكرمه،منهوالعشرينالرابعلجمعةايوم

وبينهم.بينهوأصلحوالفقهاء،والشاميينالمصريينقضاة

بنالدينجمالالقاضياخبرني:قالاصحابنا)2(بعضاخبرنيولقد

حين؛ليلةذاتوهوأناتذاكرتفيما،المنصورةالعساكرقاضي،القلانسي

وقد)4(،المنصورةالقلعةفيمعتقلا)3(-اللهرحمه-الدينتقيالشيخكان

لا)5(مختلقةبأخبارللسنةالمبغضينبعضوأرجف،الجهلةبعضأشاع

الشيطانيلقيهماذلكمنالشيخأصحابنفوسفيوقعلكنلها،حقيقة

والمحبة.الشفقةشدةمنإلاذاكوما،الانسانقلبفي

الشيخنووكيت،كيت:يقولونالناسإن:-بهتحدثنافيما-لهفقلت

به.وبطافويعزر،عليهويدعى،القلعةمنيخرجربما

سعادته-اللهخلد-السلطانيسمحولاشيء،منهيقعلاهذافلانيا:فقال

".)1()ف(:"فيحفل

بنحمد:هووالقلانسي(.59-29/)18:"والنهايةالبداية"انظركثير،ابنلحافظالعله2()

العسكر،قضاءمنهامناصبعدةتولي،الشافعيالدمشقيالتميميمحم!بنمحمد

34(،1/)18:"والنهايةو"البداية362(،-1/136):العصر"اعيان"انظر731(0)ت

3(.10-1/003)."الكامنةالدررو"

)ب(.فيليستو"معتقلا")ف،ك(.فيليست"الله"رحمه)3(

كذا.)ف(:فيفوقهاوكتب".دمشققلعةفييعني":زيادةك(،)ف(4)

لها.لاحقيقة:قولهبدليلأثبتماالصوابولعل"مختلفة"بالفاءالعسخفي)5(
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.(1)ودينهوبعلمههؤلاء،كلمنبالشيخاعلموهو،ذلكمنبشيء

تقيالشيخحقفيالسلطانمنوقععجيببأمرأحبرك:قالثم

القضاةومعهالمصريةالديارلىإالسلطانتوجهحينوذلك،الدين

لىإوعاد[001]قالمصريةالدياردخلفلما.الافرمالشامونائبوالاعيان

فييوماجلس=السلطانأمرواستقروالششنكير،سلاروهرب،مملكته

والمصريينالشامييقمنالأمراءوأعيان)2(،الملكبهةو،ال!سلطنةدست

ليوذكر-،يسارهعنالشاموقضاة،يمينهعنمصروقضاة،عندهحضور

.-منازلهم)3(بحسبمنهجلوسمهمكيفية

وتحته،السلطانيسارعنصصرىابنهناكمنجملةمنوكان:قال

ابنبعدهثمالديق،جلالالخطيببعدهثم)4(،الحنفيةقاضيعليالصدر

ني.الزفلكا

والسلطانخلمه،جلوس!والناسنيالزملكاابنجانبلىإناوقال)5(:

قائما،السلطاننهضإذجلولم!؛)6(كذلكالناسفبينمامرتفبئمقعدعلى

تحريف."دينهويعلمه":()ف(1)

(:وب،)الاصلفيووقع..".السلطمةدستيومجلسا555والشنكير")ك(:فيالعبارة2()

ه"لملكا"وأئمة

".كحسب"(:ك،)ف)3(

727(.)تالحنفيالبصرويالحسنأبوالدينصدرمحمدبنالقاسمأبيبنعليهو:()4

79(5-69)3/:"الكامنةو"الدرر(،473-472)3/العصر":اعيان"فيترجمته

الاصل.من5()

".ذلك"على)ف(:)6(
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به،ما1()ندريولا،المقعدةتلكعنفنزل،السلطانمشىثمالناس،فقام

والسلطانالبابمنمقبل-اللهرحمه-تيميةابنالدينتقيبالشيخوإذا

والامراءوالقضاة)2(قياموالناس،الايوانعنالسلطانفنزل،إليهقاصد

المكانذلكفيصفةلىإوذهباويمارشا)3(،والسلطانهولمفتسا،والدولة

-السلطانيدفيالشيخويد-أقبلاثمحينا،فيهافجلسا،بستانلىإشباكفيها

ابنالدينفخرالوزيرتلكالسلطانغيبةفيجاءقدوكان،الناسفقام

صصرى.ابنفوقالسلطانيسارعنفجلس)4(،الخليلي

بينفجلسالدينتقيالشيخوجاء]مقعدته،علىقعدالسلطانجاءفلما

متربعاهمقعدته[)5(طرفعلىالسلطانيدي

منسمعتهمابثناءوالقضاةالامراءعندالشيخعلىيثنيالسلطانفشرع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."يدرى":(ب)

"هوالقفعاة.والناس..فنزلقاصد"(:ك،)ف

يلتقيأن:المكارشةاووالتكارش،معروفوالتعانقوتكارشا"تعانقا"لمصادرابعضفي

وهيهرشيقةبحركاتالاخرببطنبطنهمعهماكلفيلصق،لهالمستقبلبالشخصالمسافر

الالفاظمعجم"انطرالمصادر.بعضمنيفهمماعلى،المملوكيالعصرفيمعروفةعادة

التاريخية"المصطلحاتمعجمو"،لدهمان(431)ص"المملوكيالعصرفيالتاريخية

فيدهمانوذكر.ديابلوهيب284()ص"العروستاجو"تكملة،للخطيب(504)ص

رجالمناثنينشاهدأنه:طولونلابق(04)ص"الورىإعلام"علىتعليقهوفيمعجمه

فيالوا"وانظراهـ..ليومبلادنافيمعروفةغيرالعادةوهذه:قالويتكارشان،يلتقيانالهند

للعيني.(1/002):"لجماناعقدو"،للصفدي(1/292)6:"بالوفيات

انظر7(110)تالداريلحسقابنالعزيزعبدبنعمووهو:."الخليل"(:ك،)ف

635-638(.)3/:العصر"اعيان"

نطر.انتقالوهو،الاصلمنسقطالمعكوفينبينوما.."ه.على"جلسك(:)ف،
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والامراء.2(والقضا!،ومثلهمعه(1)يقولونوالناسكثيرا،كلاماوقال،قطغيره

جنسه.أبناءمنلحاضرينامنكثيرايسوءمماوذلك!عجيباوقتاوكان

نأأصحابهأخصمنأحديقدرمالاوالمبالغةالثناءمنالشيخفيوقال

يقوله.

كلفيللديوانبذلواقدالذمةأهلأن:السلطانلىإأنهىالوزيرإنئم

ليسلىإيعودواأنعلى)3(،لجاليةاعلىزيادة،درهمألفسبعمائةسنة

هذهمنيعفوانو،والزرقةوالصفرةلحمرةباالمعلمةالبيضالعمائم

الشاشنكير.الدينركنبهاألزمهمالتي،الالوانبهذهكلهاالمصبغة)4(العمائم

؟تقولونما:هناكومنللقضاةالسلطانفقال

!الناسفسكت

معيتكلموشرع،ركبتيهعلىجثاسكتوا،الدينتقيالشيخراهمفلما

عنيفا،رداعنهمالوزيرعرضهماويردغليط،بكلامذلكفيالسلطان

مالاوقال،الكلامفيالشيخ)5(وبالغوتوقير.وتؤدةبترفقيسكتهوالسلطان

ذلك،عنالسلطانرجعحتىمنه،بقريبولابمثلهيقومأنأحديستطيع

الصفة.هذهعلىواستمروا،عليههمبمالزمهمو

تقول"."ك(:)ف،(1)

".القضماةومثله"ك(:،)ف2()

صيح"انظر.سنةكلعليهمالمقررةالجزيةمنالذمةاهلمنيؤخذماهو:لجاليةا)3(

.(584)3/:"الاعشى

(.)فمنسقط"العمائم...البيض"(4)

."فبالغ":(ك،)ف(5)
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)1(.اللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخحسناتمنفهذه

الله.رحمهبهخبرنيماملخصهذا:قال

فقال،الحنفيةقاضي،الدينصدرالقضاةقاضيلىإيوماجلستوكنت

تيمية؟ابنالدينتقيالشيختحب:يضحكوهولي

نعم.:فقلت

القلانسي،ابنذكرمماقريباليوحكىمليحا،شيئاتحبوالله:فقال

تم.وأبسطالقلانسيابنسياقلكن

***

ظلمه[عمنالاسلامشيخ]عفو

السلطانأنيذكراللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخوسمعت

قتله،فيالحاضرينلبعضفتاوىخرج)3(-بالشباكجلسا)2(لما-

بعضهم.قتلفيواستفتاني)4(

وبايعوا،خلعوهلما،عليهمشديداحنقاعندهنو،مقصودهففهمت:قال

الشاشنكير.بيبرسالدينركنالمظفرالملك

لمذهبوالوهؤلاءنو،وشكرهمعليهموالثناءمدجهمفيفشرعت

".امينعنهورضي"(:ك،)ف(1)

"جلسنا".:النسخبقية)2(

".جيبهمن":زيادةك(،)ف)3(

واستفتاء".".)ك(:واستفتا"")ف(:(4)
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ماوسكنت،جهتيومنحقيمنحلفيفهموأنا)1(،دولتكفيمثلهمتجد

عليهم.عنده

بعديقول-المالكيةقاضي-مخلوفابنالدينزينالقاضيفكان:قال

قدرولمافيه،السعيفيممكنانبقلم،تيميةابنمن)2(أفتىرأيناما:ذلك

عنا.عفاعلينا

،القاهرةلىإنزل-بالسلظاناجتماعهبعد-اللهرحمهالشيخإنثم

والخلق،ونشره)3(العلامبثلىإوعاد،لحسينامشهدمنبالقربوسكن

والامراء،والكتابةبالكلاميجيبهموويستفتونه،ويقرؤونعليهيشتغلون

:فقالوقع،مماويتنصلإليهيعتذرمنوفيهم،إليهيترددونوالناسوالاكابر

جرى.مماحلفيالكلجعلتقد

بدمشق[وأقاربهأصحابهإلىالشيخ]كتاب

منفيههومايذكر،بدمشقوأصحابهأقاربهلىإكتاباالشيخوبعث

بهايرسلالعلمكتبمنجملةفيهويطلبالكثير،والخيرالعظيمة)4(النعمة

إليه.

:الكتابهذافيوقال

يادو،متكاثرةوا!ء،جسيمةومنن،عظيمةنعمفياللهبحمداناتعلمون

نا"."أو)ك(:،نا"وأما")ب(:(1)

."اتقى":لى!()طفيوغيرها.والكرملحريةا:وهي،الفتوةمن2()

(5)فمنسقطت)3(

.(النعم"(:ك،)ف(4)
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.خيالفيلهمتدورولا،ببالالخلقلاكثرتخطر)1(تكنلم.متظاهرة

:قالأنلىإ...ويرضاهربنايحبهكمافيه،مباركاطيباكثيراحمداللهلحمدوا

ونفاد.وسفالانخفاضفيوالباطلوازدياد،وعلوانتصارفيدائمالحقوا

منأكابرهموطلب)2(،الذلغايةوأذلهمالخصومرقاباللهأخضعوقد

وصفه.بطولماوالانقيادالسلم

عزفيهماالشروطمنذلكفيعليهماشترطناقد-الحمدولله-ونحن

وامتنعنا؛كلهذلكفيدخلواوقد،والبدعةالباطلوانقماع،والسنةالاسلام

لىإنجبهمولموعهد)3(،بقوللهمنثقفلام،الفعللىإذلكيظهرحتى

عزمنويظهرمفعولا،والمذكورمعمولا،المشروطيصيرحتىمطلوبهم

سيئاتهم.تمحوالتيالحسناتمنيكونماوالعامةللخاصةوالسنةالاسلام

الكفروقمع،والسنةالإسلامعزفيهاالتيالاسبابمناللهإلد)4(وقد

.كتابفيوصفهايظولبأمور،والبدعة

اليهودوقمعالاسلامعزفيها)5(التيالامورمنجرىوكذلك

منوأعانهم،شوكةلهموحصلتاستطالواقدكانواأنبعد،والنصارى

فيباستعمالنااللهفلطف)6(،المسلمينمنكبيرذلفيهأمرعلىأعانهم

يخطر".)1()ف(:"يكن

."الذلة":()ب(2)

.عهد"ولا":(ك،)ف)3(

.امد"":(ك،)ف(4)

".هيالتي"(:ك،)ف،"الأسبابمنجرى":النسخبقية5()

".الناس"من(:،حك،)فكثير"هذل")ب(:)6(

843



وتأليف،المسلمينعزفيهمماذلكفيوجرى.ورسولهبهاللهأمرمابعض

،الكتابهلوالمشركينوذل،والنصارىاليهودعلىوقيامهم،قلوبهم

.يطولهذاووصف.المؤمنينعبادهعلىاللهنعمأعظممنهومما

وهي،الكنائسأمرفيصنفتهماطلبكتاباإليكمأرسلتوقد

اللهشاءإنذلكفترسلون،البلدي(1)النصف[201]ققطع،بخطيكراريس

يقلبفانه،المزيالدينجمالبالشيخذلكعلىوتستعينون،لىتعا

يعلىبيأالقاضيتعليقمنأيضاوترسلون.المطلوبويخرجالكتب

مجلدا،عشراحدوهو،لجميعاامكنإن،لحسينابياالقاضيبخطالذي

ثلاثة.أو)2(،مجلدينأومجلدا،أولهفمنوإلا

منهم.بطلبهاخر)3(كتباوذكر

ونفعهم4()الناسإشغالمنعادتهعلىمستمراالشيخيزلولم

الخير.)5(سبيلفيوالاجتهاد،وموعظتهم

***

".)1()ف،ك(:"نصف

".مجلدانأومجلد")ب(:2()

الهامشهفياصلحاثماخر"كتابا"الأصلفيكتبهاوكان(.ك،)ففيليستأخر"")3(

".بتعليمالاشتغال"(:)طفيواصلحها.""اشتغال)ك(:(4)

"سبل".(:ك،)ف5()
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عنهم[وعفوهالشيخأذيةعلىجماعة]قيام

رجلجاء،وسبعمائةعشرةإحدىسنةمنرجب1(شهر)فيكانفلما

،بالقاهرةمسكنهفي)2(وهو،الدينشرفالشيخاخيهلىإ-بلغنيفيما-

به)3(وتفردوا،الشيخعلىتعصبواقدمصربجامعجماعةإن:لهفقال

.وضربوه

عندجالساالشيخأصحاببعضوكان!الوكيلونعماللهحسبنا:فقال

منكثيراخلقافوجدتمصر،لىإوجئتعندهمنفقمت:قال.الدينشرف

فوجدتهفجئت،الشيخعنيسألونوفرسانارجالاوغيرها4()لحسينيةا

وتتابع،جماعةعندهواجتمعالبحر،علىالمماليككاتبالفخربمسجد

ناأمرتهمولو،لحسينيةامنخلقجاءقد!سيدييا:بعضهملهوقال،النالس

لفعلوا.كلهامصريهدموا

شيء)5(؟لاي:الشيخلهمفقال

لاجلك.:قالوا)6(

شهر".رابع"(:ط،)ف(1)

ك(.ـ،)ففيليست"في"2()

ك(.،)ففيليست"به")3(

الحسينيين،الاشرافمنجماعةلىإوقيلالشراء،عبيدمنطائفةلىإنسبة:لحسينيةا4()

-02)2/:"المقريزيخطط"انظر."لحسينيةاب"سميتبالقاهرةحاراتعدةفيسكنوا

1.)2

"هجئتم":زلادة)ب(5()

قال"."ك(:)ف،)6(
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يجوز.ماهذا:لهمفقال

ونخربفنقتلهم،آذوكالذينهؤلاءبيوتلى!نذهب(1)فنحن:قالوا

.الناسعلىالفتنةهذهثارواو،الخلقعلىشوشوافانهم.دورهم

يحل.ماهذالهم:فقال

نبدولا،عليهنصبرلاشيءهذايحل؟معكفعلوهقدالذيفهذاقالوا:

فعلوا.ماعلىونقاتلهمإليهمنروج

ويبرجرهم.ينهاهموالشيخ

فإن،للهأولكمأوليالحقيكونأنإما:لهمقالالقولفيأكثروافلما

ولامنيتسمعوالمفإنلكم،كتانوانمنه،حلفيفهمليالحقكتان

نإيشاءكماحقهياخذفالله،للهلحقاكانوان)2(،شئتممافافعلواتستفتوني،

شاء)3(.

لهم؟!حلالهومعكفعلوهالذيفهذاقالوا:

فيه.مأجورينعليهمثابينيكونونقدفعلوهالذيهذا:قال

إنهم:تقولكنتفإذا؟الحقعلىوهمالباطلعلىأنتفتكونقالوا:

قولهم!علىووافقهممنهم4()فاسمعمأجورون

."نحنلوافقا":(ك،)ف(1)

."وافعلوا":()به"نيتستفتوفلا":(ك،)ف(2)

يشاء"0كماشاءإن"ك(:)ف،)3(

فاستمع"."و)ف،ح(:ماجورين".":الاصلغير4()
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مجتهدينيكونونقدفإنهم،تزعمونكماالامرما:لهمفقال

اجر.لهالمخطئوالمجتهدباجتهاد)1(،ذلكففعلوا،مخطئين

لىإتجيء)2(حتىمعنا،واركبفقمقالوا:.ذلكلهمقالفلما

.القاهرة

لىإقاصدافقام،قريبإنه:لهفقيلالعصر؟وقتعنوساللا.:فقال

العصر.لصلاةلجامعا

يتمكنونقدلجامعاوفي.ليقتلوكعليكتواصواقدسمدييا:لهفقيل

.كانحيثفصل،غيرهبخلافمنك،

لاكثيرخلىوتبعهفخرجفيه،والصلاةلجامعالىإالمضيإلافابى

لىإادخل:منهقريباكانمنلهفقال،بالناسالطريقفضاقت،عنهيرجعون

لئلا،الناسيخفحتىفيهواقعد-الطريقفيمسجد-المسجدهذا

.الزحاممناحديموت

يظلبخرجالناسخففلما.معهناوووقفيجلس!فيه،ولمفدخل

مسطبةعلىبالشطرنجيلعبونقومعلىطريقهفيفمر،العتيقالجامع

بهايلعبالذي)3(فبهتوقلبها،الرقعةفنفض،الحدادينحوانيتبعض

ذلك.فعلهمنوالناس

يقتلونه.الساعة،يقتلونههنا:يقولونوالناس،للجامعقاصدامشىثم

."دهمجتهابا":(ك،ب)(1)

."نجيء":(ك،ف)(2)

معا.:فوقهاوكتب"فبهت،فبهت"الاصلفيضبطها)3(
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وعلىعليهلجامعايغلقالساعة:قيللجامعالىإ1[30]قوصلفلما

سلمفلما،ركعتينفصلى،معهودخلنالجامعافدخل،ويقتلونأصحابه

رسثلنه)الحمد:بقراءةافتتحثمالعصر،فصلىبالعصر،المؤذنأذن1(منها)

أذانلىإبسببهاالفتنةكانتالتيالمسألةفيتكلمثم2[،:<]الفاتحةانجدمين

.لمغربا

الرجلهذافيغالطينكنالقدوالله:يقولونوهمخصومهأتباعفخرج

لملحقابغيرهذاتكلمولو.الحقهوهذايقولهالذيإنوالله،عليهبقيامنا

ماخلاف)2(يبطنهذاكانولو،قتلهلىإنبادركتابل،يسكتأنلىإنمهله

بعضاهبعضهميخاصمفرقتينوصارواعلينا،يخفلميظهر

.عندهفبتناالبحرعلىعمهابنبيتلىإالشيخمعورحنا:قال

***

للشيخ[اخرى]اذية

إحدىسنةمنرجبمنالاوسطالعشروفي)3(:الدينعلمالشيخوقال

بعضبهوظفربمصر،الدينتقيئالشيخحقفيأذىوقع)4(،عشرة

منكثيرةجماعةوحضر.الادبعليهساءو،خالمكانفيلهالمبغضين

ذلك.لىإيجبفلم،لهالانتصارلاجلذلكبعدالشيخلىإوغيرهملجندا

"منهما".:النسخبقية1()

)ف(.منسقطت"يبطن")2(

32(4/0):""المقتفيكتابفي)3(

".وسبعمائة"(:)ف(4)
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يعرفبمصر،)2(فقيهمنوقعذلكأنيذكر(1)المقاتليليإوكتب

فيهوشفعوتودر)4(،طلبذلكبعدثمأدب،إساءةمنهحصل)3(،بالبكري

ذاك)5(اهينشكوىمنهحصلولو،اشتكىولاتكلمماوالشيخ،جماعة

لنفسي.نتصرماأنا:قاللكن،الإهانةغاية

المصرية.بالديارمدةهذابعدالشيخوأقام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ا!رانمن717()تالدمشقيالمقاتليالروميالدينفخربلبانبنعثمانهو:

.(943)2/:"الكامنة"الدرروانظر(.1/433):"شيوخهمعجم"فيذكرهالذهبي

)ف(.منسقطت"فقيه"من

البكريجبريلبنيعقوببنعليهو:والبكري.بالمبدي""ط(:،ك،)ففيتحرفت

مسالةفيالاسلامشيخعلىردله72(،4)تالشافعيالمصريلحسناأبوالديننور

عظيمابحرالاطمتكدرةضعيفةساقيةمثالإلامثالهوما"كثير:ابنقال،الاستغاثة

الاسلامشيخعليهردوقد".عليهالعقلاءاضحكوقد.جبلزوالأرادترملةاوصافيا،

حادثةلهوقعتوقد."الاستغاثةب"ويعرف"البكريعلىالردب"لمعروفاكتابهفي

و"البداية(،141-913)3/:"الكامنةالدرر"انظر.بقتلهفيهاهمالسلطانمعأخرى

.(42-1/6427)8:"والنهاية

ماووجههوتودد""والمقتفى(:،ط،و)ك،وتورد""(:)فوفيو)ب(،الاصلفيهكذا

إذافلانودر:ويقال،مهلكةفياوقعهإذاتوديراودره:يقال)ودر(مقانهاالاصلفي

":الملاغةأساس"انطرالبلد.عنوطردهغربهإذايودر،انبهوأمرالاميروودره،غيب

عليه"نودي"عنمحرفةتكونأنالاصلاحي0دواقترح(.587)7/:"التاج"و)ودر(،

"."عليهوسقطت

".ذلكعلى"اهين(:)ف
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[الشامإلىالشيخ]عودة

فلما1(.)الغزاةقاصداالمصريلجيمشاصحبةالشاملىإتوجهإنهثم

دمشق،لىإمنهوتوجه،المقدسبيتلىإ)2(توجهعسقلانلىإمعهموصل

.وزرعالسوادبلادوبعضعجلونعلىطريقهوجعل

اثنتي4(سنة)القعدةذيشهرمنيومأولفي)3(دمشقلىإووصل

لتلقيه،كثيرخلقوخرج.أصحابهمنجماعةوأخواهومعه،وسبعمائةعشرة

وعافيته.وسلامتهبمقدمهعظيماسروراوسروا

جمع.وسبعسنينسبعدمشقعنغيبتهمجموعوكان

أصحابهكبارمنواحدغيردمشقعنالشيخغيبةأثناءفيتوفيوقد

تهم.وسادا

أبوالدينعمادالعارفالعابد)5(الزاهدالقدوةالامامالشيخ:منهم

شيخبابنالمعروف،الواسطيالرحمنعبدبنإبراهيمبنأحمدالعباس

منالاخرربيعشهرمنوالعشرينالسادسالسبتيومتوفي)6(.الحزامين

تحريف.هماكلا"ةلفراا":()ك."لقراها":()ف(1)

".الشيختوجه")ب(:2()

(.)فمنسقط".دمشق..وجعل")3(

"0سنة"من(:ك،)ف(4)

(.ك)ف،فيليست(5)

ناصرلابن(561)3/:"المشتبهتوضيح"انظر.أثبتماوصوابه."لحزاميين"ا:الاصول)6(

-91)4/:المقتفى"و"،للذهبي3(920-/1):"الشيوخمعجم"فيوترجمته.الدين

ورسائل=مصنفاتوله.للصفدي(51-11/5314)العصر":و"أعيانلي،للبرزا(02
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وسبعمائةهعشرةإحدىسنة

علىمتوفرا،اللهلىإمنقطعا،الشأنكبيرورعا،لحاصارجلاوكان

.والسلوكالعبادة

وصاهموالشيخأصحابمنجماعةلىإوبعثهارسالةكتبقدوكان

ثناءالشيخعلىفيهاثنىو)1(،طريقهاتباععلىلحثوا،الشيخبملازمةفيها

عظيما.

كتبها:التيالرسالةنسخةوهذه

(2للأبرار[)لانتصاروالاعتباروا]التذكرة

الرفصصالرتج!إلمحه

لىوتعا،وجلالهعلوهفيوتقدس،وبحمدهاللهوسبحان،للهلحمدا

فيوتكرم،جمالهوفردانيتهسبحاتفيلى)3(وتعا،كمالهصفاتفي

هوبلبه،)5(يحاطأو،مخلوقاتهمنبشيءٍيمثلأنجلونواله)4(،إفضاله

ذاتهكنهتعقلولا،الاجرامتقلهولا،الاوهامتصورهلا،بمبتدعاتهالمحيط

اللهيسرالقونويالفضلأبوالمحاثةالاستاذبهااعتنىوقد،لخمسيناعلىتزيدعديدة

طباعتها.

".طريقته"(:ك،)ف(1)

مراراطبعتوقد938(0)صانظر.اخرهافيعليهنصكماالرسالةلمؤلفالتسميةهذه2()

5(131-901)ص:"الاسلامشيخلسيرةلجامعا"ضمنوطبعت،مفردة

"."وتعاظم:النسخوبقية،الاصلفيكذا)3(

ونواله".جماله"و(:)ك(4)

.الصوابوهو"يحاط:اظنه":لهامشفيالناسخوكتب،"يخاطب":الاصل)5(
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.لافهاماولاالبصائر

ومعز،سرهوكاالباطل2()ودافع،وناصرهلحقا(1مؤيد)للهلحمدا

الاقتراب)3(بحضرةسعدالذي،وداثرهالباغيومذل،وجابره[401]قالطائع

أنسهميادينفيبمحبوبيتهوفاز،سهوبنائهفيالاتباعباعباءقاممنقدسهمن

منتظراالشكوك)4(مهامهفيوتثبت،وحسهقلبهمنطلبهفييهواهمابدلمن

الاجلى،الاتموالنور،الاعلىالمثلوله)5(،وبحمدهسبحانه،لبسهلزو

المثلى.الشريعةفيالظاهروالبرهان

بوحدانيتهشهدتالذي،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

والسور،الايفيأحكامهوظهرتوالنظر،العقلذوولربوبيتهسلموالفطر،

القدر.تنزلفياقتدارهوتم

لهواتفابنبوتهشهدتالذي،ورسولهعبدهلمجي!محمداأنوأشهد

حنينمنمعجزاتهمبعمهعندوتلاحقتينتظر)6(،ظهورهقبلفكانوالاحبار،

الحشيةأهلوأصحابهالهوعلىعليهاللهصلواتالشجر،وانقيادلجذعا

للأثرهالتابعقدوةفهمالمنور،والعلملحذر،وا

النسخ.بقيةمنلمثبت1ومريد"":الاصل(1)

."مغودا":(ك،)ف(2)

ه"بحظوة":(ط)فيصلحهاو."بخطوة":()ف3()

"همهابةفيوثبتت".)ف(:""ويثبت)ب(:(4)

له"ه"ك(:)ف،)5(

)ف(.منسقط"ينتظر"و...تنتظر"."وكان)ب(:)6(
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وغفرانه،ربهرحمةالراجيالضعيفالعبدسطرهارسالةفهذهوبعد؛

أهلفانه،أهلههوبمااللهعامله-الواسطيإبراهيمبنحمدأ:وامتنانهوكرمه

الاتقياء،والائمةالعلماء،السادة،اللهفيإخوانهلىإ-1()والمغفرةالتقوى

كسوةاللهكساهمالذين،الساطعوالنور،الخاشمعوالقلب،النافعالعلمذوي

:الانتفاعبحقائقيحققهمأنكرمهمنرجوو،الاتباع

المتعبدينومصباحالمحدثينفخر،الفاضللمالعاالاجلالسيد

بن)2(اللهعبدبنعمرحفصأبيالدينتقي؛العالمينربلىإالمتوجه

شقير)3(.بنالاحدعبد

والعمل،العلمذيالناسكالسالك،الفاضللمالعا،الاجلوالشيخ

الدينشصسالشيخ،الحلل)4(جملأالحميدةالصفاتمنالمكتسي

الامدي)5(.الاحدعبدبنمحمد

الذي،الصالحالتقي،الناسكالسالك،الفاضللمالعا،الاخوالسيد

بنمحمدالدينشرف؛وجههصفحاتعلىلائحقلبهنورسيماء

)6(.المنجى

)7(؛المحدثينفخر،الفاضلالنبيل،لمالعاالفقيه،الاخوالسيد

)1()ف،ك(

)2("بنعبد

)3(ترجمته

)4()ف(:"ا

)5(ترجمته

)6(ترجمته

)7()ف،ك(

".المغفرةوأهل":

)ب(.منسقط"الله

8(.0)5/:الاحمد"المنهجو"632(،)3/:العصر"أعيان"في

جمل"هولجميلة

.(4451/):"الكامنةالدررو"،للذهبي(091)2/:([الشيوخمعجم"في

5(4/564):"الحنابلةطبقاتعلىالذيل"في

".المحصلين"(:)طفيواصلحها،"المخلصين":
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)2(.البعلبكيعبيدانبنمحمودلن)1(الرحمنعبدالدينزين

الراجح،اللبذي،الناسكالسالك،الفاضللمالعا،الاخوالسيد

بنمحمدالديننور؛الغامرةوالفضيلة،الوافرةوالسكينة،الصالحوالعمل

)3(.الصائغبنمحمدبنمحمد

الثقة،العامل،الدينالخير،الصالحالتقيالعالم،الاخالسيدخيهو

)4(؛للسننالاتباعفيالمتينوالدين،الحسنالسمتذي،الراجحالامين

محمد)5(.الدينفخر

وحبه،مرضاتهفيوالراغب،ربهلطريقالطالب،الصالحالعزيزوالاخ

ابناللهسعدالدينسعدبنمحمدالدينشرفالولد،الفاضلالعالم

بخيخ)6(.

".الرحمنعبد"بن)ب(:(1)

5(.0)5/:"الحنابلةطبقاتعلىالذيل"فيترجمته)2(

البدايةو"226(.)4/:"الكامنةالدررو"(،991-791)5/:العصر"أعيان"فيترجمته)3(

ناصر"كثيرابنوعند،"الدينبدر"المصادر:فيولقبه(15-1152/)18:"والنهاية

)973(.سنةتوفي."الدين

كا7ه"السنن"اتباع(:)ك(4)

جمته.ترأجدلم(5)

منمثناةياءثم،معجمةخاءثمبموحدة(لابخيخوصوابهخطا،"نجيح":الاصولفي)6(

الدينناصرلابن36(1/9):"المشتبهتوضيح"انظر0معجمةخاءاخرهتحت،

طبقاتذيل"فيوترجمته)974(.سنةتوفي)ب(.منسقط!"سعدالله"و.الدمشقي

.(441-241)5/:"الحنابلة
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(1)الامه،الامامالسيدوشيخناشيخهمبحضرةاللائذينمنوغيرهم

الفاتق)2(،الفرقومفتيلحديثاناصر،البدعةوقامعالسنةمهحيي،الهمام

بينلجامعا،الذائقللطالبالشرعيةبالاصولومؤصلها،لحقائقاعن

أنموذجهقاطنالعلىفيوقلبهظاهرالحقبايقضيفهو،والباطنالظاهر

سيرهمالقلوبعنغابتالذين،المهديينوالائمةالراشدينلخلفاءا

دارسفيفكان،الشيخبهافذكرهم،وسبلهمحذوهمالامةونسيت[،01ه]ق

الشينه:مالكاقواعدهمولاعنةمحييا،حذوهمولمواتسالكا،نهجهم

تيمية،ابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمد،العباسهأبوالدينتقيالامام

السادةتوفيقوأدام،درجتهالعلىمدارجلىإورفع،بركتهعلينا)3(اللهاعاد

ومزيدهم.حظهملهموأجزل،وتسديدهمبذكرهمالمبدو

ممنوإياكمللهجعلنا،وبركاتهاللهورحمةالاخوانمعشرعليكمالسلام

إقامةفينفسهمنبذلهماللهواحتمسب،جأشهالحقنوائبقرععلىثبت

منالاولينالسبقحذوواحتذى4(،وحاشه)ذلكمناحتوشهوما،دينه

منضرهمفما،لائملومةاللهفيتأخذهملموالذينوالانصار،المهاجرين

كلذلكمعفكانواالامر،أولفيعددهمقلةمع،خالفهممنولاخذلهم

ويرزق،لاعمالهميوفقناأناللهكرممنونرجو.قائماللهبدينمهجاهدمهنهم

".الائمةإمام")ف(:(1)

."يقلفاا":(و)ك5"555مفتي":(ك،)ف(2)

.(ك،ف)فيليست"علينا"3()

وجاشه"."و)ف(:"هاحتوشته"ك(:،)ف(4)
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ولوائهم،سنجقهم)1(تحت،سلكهمفيوينظمنا،أحوالهممنقسطاقلوبنا

عليهاللهصلواتمحمد،المتقينوإمام،المرسلينسيدوإمامهمقائدهممع

جمعين.أصحابهواالهوعلى

ود>:لىتعابقولهعملا،عالمونبهأنتمما)2(-اللهرحمكم-أذكركم

.[55:لذاريات]<المؤمنينشفعالذكرئفإن

لىتعااللهوصيةوهي،اللهبتقوىوإياكمنفسياوصيبانذلكمنبدأو

>ولقدوموصيا:قائلالىوتعاسبحانهبينكماقبلنا،منالامموإلىإلينا

131[.النساء:أ(اللهاتقوأنياكئموقبلكممنالكتابوتوالذينوصينا

الاوقاتبحسب،والقلوبلجوارحاعلىالتقوىتفاصيلعلمتموقد

.والنياتوالارادات،لاعمالواالاقوالمن؛لاحوالوا

بينقلوبنانطالبحتىبصورها،الاعمالمننقنعلانجميعالناوينبغي

أوطانلىإتترامىعلويةهمةلنافلتكنذلكومعبحقائقها.لىتعااللهيدي

ذلكمنحظيمنفالسعيد.لحبواالمحبوبية[)3(]ونفحات،القرب

صالتقريب،بخصوقريباالاحوالسائرعلىمنه)4(مولاهوكان،بنصميب

العظيم.للعزيزوالتعظيمالخشيةثمرةذلكمنالعبدفيكتسي

لى:تعاقال.المأثورةوالسنةالعزيزالكتابفيثابتانوالخشيةلحبفا

اللواء.هووالسنجقسجفتهم"."(:)طفي.وغيرها"سجعتهم")ك(:(1)

بما"."(:ك،)ف2()

النسخ.بقيةمنزيادة)3(

".مولىمنه"وكان)ب(:(4)

361



وقال.[561:]البقرة(ندهحناأشدءاموألذين>وا[،45:]الماندة<ومجبونه->يحنهم

لحديث:اوفي28[.]فاطر:(المحبؤاعبادهمناللهيخثس!!انما:لىتعا

وفي(.1")حبكالىيقربنيعملوحبأحبكمنوحمثحبكأسالك"

الىولخرجتمكثيرا،ولبكيتمقليلالضحكتماعلمماتعلمونلو":لحديثا

2(.")اللهإلىتجارونالصعدات

أعلىمقامفي؛والخشيةلحبامقاماتفييتفاوتونالناسانومعلوم

لحبامقاماتمنأحدناهمةفلتكن،نصيبمنأرفعونصيب،مقاممن

بايسرتقنعالقصيرةلهممفا.وذراهبذروته)3(لاإيقنعولا،أعلاهلخشيةوا

عنيشغلهالا،الحبيبقرب)4(لىإالانفاسمعتعلوالعليةوالهمم،نصيب

فاضل.حالعنمفضولبأمريقنعلاوالعاقل،الفضائلمندونههوماذلك

وتحصيل،الظاهرةالمراتبنيلعلىمقسمةالهمةولتكن[601]ق

عنوالتشاغلالظواهر،لىإالانصبابالانصافمنفليس،الباطنةالمقامات

البواهر.الانوارذواتالعلويةالمطالب

اسمهجلبربنافيهانخلو،ساعةوالنهارالليلمنجميعا)5(لناوليكن

البخاريقالمعاذ.حديثمن(،1/125):لحاكموا)3235(،الترمذيأخرجه(1)

صحيح.حسن:لترمذي1و

وغيرهم(1512)6واحمد(،0914)ماجهوابن(،2123)الترمذياخرجهاللفظبهذا(2)

أخرجه0"0.لخرجتم"قولهوبدونهغريبحسنالترمذيقالذرهبياحديثمن

عنهاهاللهرضيعائشةحديثمن(109)ومسلم(،4401)البخاري

بذروته".ولا"أعلاه(:)ب)3(

".قربب"(:)ك(4)

جمعاثا."(:)ك(5)
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الدنياأشغالونطرحهمومنا،الساعةتلكفييديهبيننجمع،قدسهلىوتعا

حالهالانسانيعرففبذلكنهار،منساعةاللهسوىفيمافنزهدقلوبنا،عن)1(

عزائمه،الساعةتلكفيتحركتحال،ربهمعلهكانفمنربه،مع

وكوامنه.زفراتهالعلىلىإوطارت،سرائرهوالتعظيمبالمحبة)2(وابتهجت

لمفمن،وحبهمالهعنخلوهحين،قبرهفيالعبدلحالةأنموذجالساعةوتلك

الاصار.وذواتالدنيويةالهموممناحتوشهلمانهار،منساعةللهقلبهيخل

المحبوبية،ولاالمحبةمننصيبولا،علويةرابطةثملهليمسأنهفليعلم

ميس

وانسه)3(.ربهقربمنبنصيسبإلامنهايرضىولا،نفسهعلىفليبك

علىالخمسالصلواتإيقاعأمكنالساعةتلكلله)4(خلصتفإذا

.والركوعالسجودفيالعظيمللربلهيبةو،والخشوعلحضورامننمطها

وعشرينأربعمنلليلةواليومفيأنفسناعلىنبخلأنلناينبغيفلا

علىنجتهدثم،عبادتهحقفيهانعبدهالقهار،الواحدللهواحدةبساعةساعة

لناطريقوذلك،رعايتهفيالنهجذلكعلىوالتهجد)5(الفرائضإيقاع

حصلعلمهفيينفذلمإذافالفقيهالنفوذ)6(.لىإ-لىتعااللهشاءإن-جميعا

"ه)1()ف،ك(:"من

."نتهجتوا":لاصلا(2)

)ف(.فيليستوأنسه"")3(

حصلت"."ك(:)ف،(4)

(.ط)ك،فيليست)5(

منفالنافذ..ينفذ.لمإذا":ذلكبعدقولهويؤيده،النسخمنأثبتهوماالفوز"":الاصل)6(

ينفذ..".لمالفقهاء..
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فيوبعدهلجمود،باقلبهلاتصاف؛الباطنالشطروفاتهالظاهر،الشطرله

جلود>لقشعرمته:لىتعاقالكمالجلود،واالقلوبلينعنوالتلاوةالعبادة

23[.]الزمر:<للهدتجرإكوقلوبهمجلودممتمتلينثمربهتميخشونالذين

لهالفقهاءمنفالنافذ،عنهمبهويتميز(1عصرنا)فقهاءعنالفقيهيرتقيوبذلك

التامة،لمعرفةوا،الصادقةوالفراسة،الصحيحوالذوق،المنورةالبصيرة

هذهلهتكنلمينفذلمومنوسقيمها.الاعمالبصحيحغيرهعلىوالشهادة

بعضها.عنهوغابالاشياءبعضبصرو،الخصوصية

بذوقولقائهالمعبود،قربحضرةلىإالنفوذطلبجميعاعلينافيتعين

)2(.لحديثافيجاءكما،نراهكاننالنعبده،الايقان

غيب،فيغيبا!يمالرسولبلقاء)3(الدارهذهفيالحظوةبعدوذلك

البصيرةفتبقىتباعها،ووسننهايامهمعرفةعلىبالعكوفسر،فيوسرا

علىفيجاهد.ايامهوفي!صمعهكانها،الغيبفيعياناتراه،إليهشاخصة

نصرته.فينفسهمناستطاعماويبذل،دينه

فيغيبابقلبهربهيلقىانلهيرجىالنفوذطريقفيسلكمنوكذلك

والتعظيموالخشيةالمحبةمنقسطاالقلبفيرزقسر،فيوسراغيب،

عنهالمعبرهووذلك.رقيقستروراءمنبقلبهلحقائقافيرى[)4(،]اليقيني

)1()ف(:"عصر".ـ

بنعمرحديثمن)9(ومسلم(،05)البخاريأخرجهالطويلجبريلحديثفي2()

عنههاللهرضيلخطابا

تلقاء"ه05.لخطوةاذلكوبعد"(:ك،)ف)3(

النسخ.بقيةمن""اليقيني(4)
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العظمةأنوارمنيغمرهماالسترذلكوراءمنقلبهلىإويصل.بالنفوذ

كيفيةلهويبقىالعبد،اكتسبهالذيالعلامفيتنور،والكمالوالبهاءلجلالوا

فيوالقوةوالأنوار،1()البهجة[701]قمنالمعهودةالكيفيةعلىزائدةأخرى

والاسرار.الاعلان

الدنحابشواغلالسييةالموهبةهذهنيلعننتشاغلأنلناينبغيفلا

المهمالأمرعنالمفضولبالشيء-تقدمكما-بذلكفننقطع)2(وهمومها،

وتمكنانفوذالىتعااللهورزقنا،الزمانمنبرهةذلكفيسلدبنافاذا.الفاضل

نإفيناتؤثرالكونيات)3(لجزئياتاالعوارضهذهتعودفلاالنفوذ،ذلكفي

لى.تعااللهشاء

العلمية،والفضائلالدنيويةالمصالحبينالتعديل:اليومأحدناشأنوليكن

فيفوته،الاخرينعنالثلاثةهذهبأحدأحدنايقنعولا،القلبيةوالتوجهات

العبديحصلمابقدرلىتعااللهشاءإنفانهالتعديلفياجتهدومتى.المطلوب

تجتمعذلكعلىبالصبرثمالاخر،منجزءاحصل،أحدهممنجزءا)4(

لى.تعااللهشاءإنالنهايةعندعاليةمرتبةفتصير،المحصلةالأجزاء

تنفعالذكرىلكن،عالمينبذلك-لىتعااللهاصلدكم-كنتموإنهذا

المومنين.

النسخ.باقيمنلمثبت1و.")المهجة:الاصل(1)

"."فينقطع)ب(:."فنقطع")ف(:2()

الناسخ.منخطاالواوعلىالشدةلكنالهمز،بتسهيللجزؤيات""ا:الاصلفيرسمها)3(

جزء"."للعبد)ك(:(4)

365



هذافيلىتعارمممتشكرواانعليكميجبأنه-اللهالدكم-واعلموا

فيالبيضاءكالشامةالعصرهذا)1(أهلجميعبينجعلكمحيثالعصر،

احواليتعرفولمالاقطار،إلىيسافرلممنلكنالاسود.الحيوان

قالكمالىتعااللهشاءإنفانتم.العافيةمنفيههوماقدريدريلا،الناس

للناسخرجتأمةخير>بهمتم)2(:الاولىالامةهذهحقفيتعالىالله

011[،:عمران]ال<باللهوتومنونالمننبرعنوتذهؤنلهالمعروفتأمرون

الز!ؤةوءاتؤاالصحلؤةقاموالارضفيئكتهثمإنلذيق>:تعالىقال!وكما

.[14:]الحجالاية(000المنكرعنونهوأيالمعروفوأمروأ

لى-تعااللهشاءإن!يو-اللهرسول)3(سنجقتحتإخوانياصبحتم

قد-عنهاللهرضي-بذكرهالمبدوءوإمامناشيخنا،وإمامكمشيخكممع

وصوفيتها)5(وققرائها،فقهائهامن)4(؛الارضاهلجميععنتميزتم

الصحيح.بالدينوعوامها=

والفقراء،الفقهاءفي،الاحداثمنالناساحدثماعرفتموقد

اللهنصرتمالفقهاء،منالجهميةمقابلةفياليومفانتم.والعواموالصوفية

)ب(.في)1(ليست

في)ب(.ليست""الأولىو.الموضعهذاإلىك(في)ف،تاخرت"تعالىقال"كما)2(

سبقهوقدهالرايةأواللواء:السنجق)3(

(.ك،)ففيليست(4)

خطا.وصفويتها""(:)ف(5)
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تعطيلمنأفسدوهماتصلحون،اللهدينمنأضاعوهماحفظفيورسوله

الله.صفات

اللهرسوللىإالفقهاءمنعلمهفيينفذلممنمقابلةفيأيضاوأنتم

فيورسولهاللهنصرتمقدفانكم،الائمةتقليدمجردعلىوجمد)1(!!م!م،

تانسا)2(الأئمةأقوالواتخاذ،والسنةالكتابمنأصولهلىإالعلمتنفيذ

لهم.تقليدالابهم

الاحمديةمنالفقراء؛أنواعحدثتهمامقابلةفيأيضانتمو

،والصبيانالنساءومؤاخاة،والتصديةالمكاءشعارإظهارمن،لحريريةوا

مشايخهم،عنمكذوبةخرافاتلىإ،اللهدينعنوالاعراض

وخطائها،حركاتهم)4(صائبفيوتقليدهم،شيوخهمعلىواستنادهم)3(

السماء.منأنزلهالذياللهدينعنواعراضهم

سبق.منتجاهدونكماأيضاالصنفهذاتجاهدوناللهبحمدفأنتم

ماالدينمنتقومون،جهلوهماوعرفتم،أضاعوهمااللهدينمنحفظتم

فسدوه.مامنهوتصلحون،عوجوه

منأحدثوهوماوالفقهاء،الصوفيةرسمية1[80]قمقابلةفيأيضانتمو

)1()ف(:"وجهد".

)2()ف(:"تأسيا".

".واسنادهممشايخهمعلىمكذوبةزخرفاتلىإ")ب(:)3(

"."صائبلىإعذلتثم،"مصائب":الاصل(4)
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والاطواق)2(،،باللباسالتصنعمن،الابتداعيةوالاصار(،1)الوضعيةالرسوم

فيالواسعةلاكماموالتقيار)3(،ولبس،المعلوممنالرزقلنيل؛والسجادة

راكعين،)5(المدرسيديبينوالعدو،الكلاموتنميق4(،)الدرسحضرة

والادرار.للرزقواستجلابا،للمناصبحفظا

منقلوبهمففسدت،سواهوتألهوا،غيرهاللهعبادةفيهؤلاءفخلط

،للمعلومويلبسون،للمعلومبلاللهلغيريجتمعون؛يشعرونلاحيث

اللهدينمنكثيرافضيعوا،المعلومولاةيراعونتهمحركااغلبفيوكذلك

عوجوه.ماوقومتم،ضيعوهماأنتموحفظتمماتوه،و

من،والصوفيةالفقراءمن؛الزنادقة)6(أحدثتهمامقابلةفيأنتموكذلك

والعربية،،كاليونسية،المخلوقاتوتألهوالاتحاد،لحلولباقولهم

اللهدينبدلواهؤلاءفكل.والتلمسانية)7(،والسعدية،السبعينيةو،والصدرية

النسخ.بقيةمنوالمثبت،"الوصفية":الاصل(1)

،طوقجمعوالاطواق)ب(.منوالتصويبوالاطراق"."(:ط،ك،ف،)الاصل)2(

منالاطواقلبسالصوفيةمنجماعاتاتخذوقد،العنقحوليلبسماوهو

شعارا.وغيرهاالطوالالمسابح

"معجمانظر.والقضاةوالكتابالوزراءيعتمرهاالعمائممنضربوهي،فارسيةلفطة)3(

حمويةابنجمةترفيوردفقدبهمخاصةوليعست:اقول(1/7040):"دوزي

.(0/5251):"الإسلامتاريخ"..".البقيار.ولبستصؤف"ثم:الذهبيقولالمتصوف

."الدروسخضر":()ب(4)

."رسلمداا":()ف(5)

."حدثوهأ":()ب(6)

.(ط،ك،)ففيليست)7(
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!سيو.اللهرسولشريعةعنعرضواو،وقلبوه

(1)ويستهينون،للحقمطهرايجعلونهو،شيخهميتألهون:فاليونسية

فيوقرلما،والمحالاتوالسفاهة،والصولةبالفرعنةويظهرون،بالعبادات

!واللهورستول)2(.يونسالشيخوقبلتهم.الفاسدةالخيالاتمنبواطنهم

لهم.بأفعابهويكفرون،بألسنتهمبهيؤمنون،بمعزلعنهمالمجيدوالقران

]لا[)3(أنباعتبار،للحقمطهراالوجوديجعلون،الاتحاديةوكذلك

منوفيهم)4(.غيرهالاشخاصفيناطقلا[لىو]،سواهالكونفيمتحرك

بينيفرقفلاالبحر،كموجالامرفيجعلوالمظهر،الظاهربينيفرقلا

علىفينطق،اللهأنهيتوهمأحدهمإنحتىالبحر،عينوبينالموجةعين

ارتفاعيعتقدلأنه؛والمعاصيالفواحشمنأرادمايفعلثم،لسانه

!واحدّا!الكلصارالمعبود؟ومنالعابدفمن)5(،المثنوية

والزوايا.الربطفيالصنفبهذااجتمعنا

ورسوله،اللهتنصرونأيضاهؤلاءوجهفيقائموناللهبحمدفأنتم

ماتقويموعلىأفسدوا،ماإصلاحعلىوتعملون،دينهعنوتذبون

ولاافسدوا:يقالفلا،أثرهوقلعوا،الدينرسممحواهؤلاءفانعوجوا.

."نيشتهروو":(ب)(1)

0(65)صجمتهترتقدمت(2)

ك(.،)فمقالزيادة)3(

وفي.وبالاصلمنوسقطت،"ناطقولا")ك(:وقي(،)فمقالمعكوفينبينما)4(

".غيرهم":وبالاصل

."الثنوية":()ب(5)
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اللهعند)1(أفضلقربةولا!أثرهومحوالدينهدمفيبالغوابلعوجوا،

للخاصمذاهبهموتبيينأمكق،بمهماهؤلاءبجهادالقياممنلىتعا

حدودهعنوزاغاللهدينفيألحد)2(منكلجهادوكذلك.والعام

قيل:كما،وقولفتنةمنكانماذلكفيكائنا،وشريعته

الرحيل)3(جدأملحياأقامليأبافلالحبيبارضيإذا

.المستعانوبالله

تصلحونوالاجناد،الامراءبجهادقائمون-اللهبحمد-أنتموكذلك

لجهلاعقالناشئةالسيرةوسوءوالاجحافات،المظالممنأفسدواما

؛!اللهرسولدين)4(عقالعهد1[90]قلبعدوذلك.امكنبما،اللهبدين

بلذلك،مندثرماتجددوناللهبحمدفانتم،سنةسبعمائةاليوملهلان

ودثر)5(.ذلكمنعفامااللهشاءإنوبشيخكمبكماللهيكدد

منأحدثوامما،العامةوجوهفيقائمون-اللهبحمد-أنتموكذلك

وتقبيللشعانين،و)7(،البيضوخميسلقلندس،والميلادة)6(،تعظيم

)ب(.من)1(سقطت

)12)ب(:"اتخذ"ه

.أجدهلم)3(

(.ط،)كفيليست(4)

ط(.،كمن)ف،سقطتذلك"منيجدد..."بل)5(

الاقتضاء":و"932(،29،31/)5:"الفتاوى"منمواضعوفي،النسخفيكذا)6(

.لميلاد"ا":وغيرها(25،11/،1/255)

-عدةولهالنصارىأعيادمنلخميساوهذا"،العدسخميس":"الفتاوى"في)7(
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النصارىشعائرمنكلهذلكأنومعلوم.عندهاوالتوسلوالاحجار،القبور

معهيتالهولا)1(،وحدهويعبداللهليوحدلمجيواللهرسولبعثوانما.لجاهليةوا

والاعياد،والاديانالشرائعلجميعناسخالىتعااللهبعثه.مخلوقاتهمنشيء

ذلك.منالناسفسدمابإصلاحقائموناللهبحمدفأنتم

الكيدأهلالفقهاء،مارقيمنالباعهذهينصرمنوجوهفيوقائمون

نصرعنهيالتيوالقلوب،الفاسدةالمقاصدأهل،اللهلاولياءوالضرار

حائدة)2(.لحقا

والنصارىالتتروجوهفيقيامكمذكرعنالضعيفهذاأعرضوإنما

والصلالات؛الباعأهلصنافو،والقدريةوالمعتزلةوالرافضةواليهود،

ولا،بدعتهمبردقائمونأنهميزعمون،ذمهمعلىمتفقونالناسلان

عند)3(ويجبنونيعلمونبل،تقومونكماعليهمالردحقبتوفيةيقومون

علىوإبقاء،مناصبهملحفظاللائمةاللهفيوتأخذهم،يجاهدونفلااللقاء

اعراضهم.

حق-هؤلاءمثلوجوهفياللهبدينيقوممننرفلمالبلادسافرنا

بقيامكم-اللهشاءإن-هؤلاءوجوهفيالقائمونفأنتم،سواكم-القيام

كانوالانهمالعدسأوالبيضلىإاضيفوربما،الكبير"لخميسا"فيسمى،إطلاقات

32(،9،311)25/:"الفتاوىمجموع"انظر0باللبنويطبخونالبيضيصبغون

وغيرها.(221/،1/533،653،953):"لاقتضاءاو"

يعبد".لا"في)ب(:بعده)1(

"جامدة".)ب(:)2(

"عن".ك(:)ف،)3(
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منادعىمن)1(بخلاف،القيامحق-اللهأيده-وشيخناشيخكمبنصرة

بذلك.يقومونأنهمالناس

وتقويمدينهنصرةمن،فيهاللهأقامكمماعلىإخوانييافصبرا

لومة)2(اللهفيتأخذكمولا،باللهواستعينوا.اعدائهوخذلان،اعوجاجه

ونصرة)3(،إقامتهاللهتولىقدمنصور،والدين،قلائلايامهيوإنما،لائم

وباطنا.ظاهرا،اللهشاءإن،اولتائهمنبهقاممن

والافعالوالاقوالالانفسمنمكنكممافيهأقمتمفيماوابذلوا

فلقد!و،اللهرسولأصحاببسلفكمبذلكتلحقواأنعسى،والاموال

)4(:لجذعاعلىصلبحينخبيبقالكما،اللهذاتفيلقواماعرفتم

ممزعشلوأوصالعلىيباركيشاوإنالالهذاتفيوذلك

بنيشعبفيوالفاقةالضرمن!موالله)5(رسوللقيماعرفتموقد

وما،الحبشةلىإوالهجرةالتعذيبمنالاولونالسابقونلقيوما،هاشم

،الردةأهلقتالوفي،معونةبئروفيأحد،فيوالانصارالمهاجرونلقي

ذلك.وغير،والعراقالشامجهادوفي

فكذلك.إليهوشوقا،لهحبا،للهموالهمونفوسهمبذلواكيفوانظروا

(.من)ب"بخلاف""اللهايده"سقط(1)

".اللهفي"بدل"فيه":النسخبقية)2(

."ونصره":زيادة()ك)3(

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن3(40)5البخاريبطولهاالقصةأخرج(4)

ه"55هرسولاصحاب":()ب(5)
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بفعله،،واستطاعته011[]قإمكانهقدرعلىمنكمكل-اللهرحمكم-انتم

منيخيبلاأنأرجوجهاد.ذلككل.وبدعائه،وبقلبه،وبخطه،وبقوله

ان)1(إلافيهيكنلمولوذلك،فيإلاعيشلاإذذلك؛منبشيءاللهعامل

وتطلبون،اللهفيتبغضونهملهم،ومشوشة،الزيغلاهلمزاحمةهممكم

لى.تعااللهشاءإنالباطنلجهادامنوذلك،اللهدينفياستقامته

فصل

واعرفوا،بذلكقيامكممنعليكماللهأنعمماحقإخوانياعرفواثم

هذافيولنالكمأقامأنوهوعليها،لىتعااللهواشكروا،ذلكلىإطريقكم

عنبهوكشف،القلوبأقفالبهاللهفتحالذيالشيخسيدنامثلالعصر

،الفرقهذهبينالعقلتاهحيث،الصلالاتوحيرةالشبهاتعمىالبصائر

لمجي.الرسولدينحقيقةلىإيهتد)2(ولم

اللهكشفحتى،الرسولدينعلىأنهيدعيمنهمكلاأنالعجبومن

وارتضاهالسماءمنأنزلهالذيدينهحقيقةعنالرجلهذابواسطةولكملنا

.لعباده

،الفرقهذهبينأعمارهميعيشونأقواماالدنياافاقفيأنواعلموا

هكذا!إلاالاسلاميعرفونفلا،الاسلامحقيقةالبدعتلكأنيعتقدون

بين)3(منالهجرةمنمئةالسبعرأسفيلكمأقامالذياللهفاشكروا

فقط.الأصلمن"أن"(1)

.يهتدوا"":()ف(2)

".يبينمن...فياقام")ب(:)3(

373



بهذالكموبينش!ريعته،نهجلىإوإيانابهاللهوهداكم،دينكمأعلاملكم

منالزائغتعرفونفصرتم،تهموانحرافاالعبادضلالاتالمحمديالنور

الظائفةأنتمتكونواأنوأرجوا.السقيممنوالصحيح،المستقيم

نإبالشاموهم،خالفهممنولاخذلهممنيضرهملاالذين،المنصورة

لى.تعااللهشاء

فصل

أظهركم-بينهوالذي-الرجلهذاحقفاعرفوا؛ذلكعلمتمإذاثم

.وقدرهوحقه!ي!الرسولدينعرفمنإلاوقدرهحقهيعرفولا،وقدره

الرجلهذاقامماعرف،يستحقهبموقعقلبهمنلمجيالهالرسولدينوقعفمن

شعتهمويلم،فسادهمويصلح،معوجهميقوم؛اللهعباداظهربين(1به)

السنن،وجهلت،الدينفيهانحرفالذي،المظلمالزمانفي،إمكانهجهد

علىوالقابضمعروفا،والمنكرمنكرا،المعروفوصار،الباعوعهدت

الظلماتهذهفيالنوربهذا)2(قاممنأجرفإنلجمر،اعلىكالقابضدينه

يعرفهلاوخطرهيوصفلا

عرفوهقومفهناالظاهر،الشرعيالامرحيثيةمنأنتمعرفتموهإذاهذا

اللهأسماءمعرفةلىإ)3(نفوذهومن،الباطنالامرمناخرىحيثيةمن

قام".ماحقعرف"ك(:،ف)ب،()1

بإظهارقام"(:)كوفي(.في)بكذلكوهياخر""لىإالاصلفيغيرهاأجر""2()

هذا".

".،يقوده"(:ط،)ك)3(
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من(1والاحتظاء)أنوارها،بأشعةقلبهواتصال،ذاتهوعظمة،وصفاتهلىتعا

الشهادةومن،الباطنلىإالظاهرمنونفوذهأذواقها،علىوخصائصها

الامر،لمعالىإالخلقلمعاومن،الشهادةلىإالغيبومن،الغيبلىإ

.كتابفيشرحهيمكنلامماذلكوغير

بأحكامهعارف!،الشرعيةاللهبأحكامعارف!)2(-اللهأيدكم-ف!ثميخكم

العارفهذاومثل.الذاتيةوصفاته[111]قأسمائهبأحكامعارف!،القدرية

لى:تعاقالكما،والارضالسماءطبقاتبينالامرتنزلببصيرتهيبصرقد

.[21:]الطلاق()3(500ئينهنالأئريتزلمثلهنلأرضاوِمن!ؤدئسسبعظقالذىالله>

بصائرهموهؤلاء،الشهادةلمعافييجريبمايحسونفالناس

عندأحيانابهايشعرونالاقدار،بهتجريماينتظرون،الغيبلىإشاخصة

تنزلها.

أوقاتهمواشتغال،الخلقمعانبساطهمفيهؤلاءمثلأمرتهونوافلا

علىتنادي"كم:لهقيلأنه-اللهرحمه-الجنيدعنحكيكمافانهمبهم،

".اللهيديبينالخلقعلىأناديأنا:فقال؟الخلقبينلىتعاالله

فيحرماتهوحفط،لأوامرهوالانفعالمعه،الادبحفظفياللهفالله

وانتقصه)4(،محابهأوأبغضهمنومجانبة،أحبهمنوحب،والمثمهادةالغيب

الحق.فيلهوالانتصار،غيبتهورد

."صختصالاوا":(ف)(1)

."...عارفبذلك"عارف(:ك،)ف2()

قدير".شيء":قولهلىإ(كفي)ف،الاية)3(

".عايهاو"عنهماوسقط."وتنقصه"أبغضه(:)ك،"وانتقصهبغضهمن")ف(:(4)
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الناسوعرف،الاقاليملىإسافرمنهناأن-اللهرحمكم-واعلموا

تحتيرلم،واللهثمواللهثمفوالله،لهمأحواعالبعلىوأشرفأذواقهم

وحلماوكرما،واتباعاوخلقا،وحالاعلما)1(،؛شيخكممثلالسماءأديم

عقدا،الناسأصدق.حرماتهانتهاكعنداللهحقفيوقياما،نفسهحقفي

همة،وقيامهلحقاانتصارفيواعلاهموأنفذهموعزما،علفاواصحهم

لمجو.محمدلنبيهاتباعاوأكملهمكفا،وأسخاهم

منوسنتها)2(المحمديةالنبوةتستجلىمنهذاعصرنافيرأيناما

هوهذاأنالصحيحالقلبيشهدبحيث،الرجلهذاإلاوأفعالهأقواله

حقيقة.الاتباع

عنالعصمةفيهندعيفلا،فريضةالحقفقولكلهذلكوبعد

فييكونفقد،المطلوبةالخصائصلغاياتإكمالهندعيولاالخطا)3(،

تلك]و[بهاإلاالكماليتملامطلوبةمقصودةخصوصيةالناقصينبعض

بحقائقهامتصفذلكأنبمعنى،فيههيمماأكملغيرهفيالخصوصية

دينبةمهمةفضائلفيشيخناوتفرقةبها،)4(وقتههمةلانفرادمثلا؛

قيامهمعالرجلذلكمنأفضملشيخنالوجدناحققناولووغيرها)5(.

وعملا".علما":النسخبقية(1)

وسننها"0"(:ك،)ف)2(

الخطايا".عن"(:و)ب."فيهتدعى")ف(:)3(

".ووقتههمه"(:)ب(4)

غيرها"ه"(:)ب5()
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قولأنولولا.عارفمنصفيجهلهلاالقدروهذا.الخصوصية)1(بتلك

لكنهذا،ذكرعنلاعرضتهوى،للانسانوالتعصب،فريضةلحقا

.المستعانوباللهسر،أوساءإنالحققوليجب

يدعىقدهذامثلفإن،قلبهفاحفظوا-اللهأيدكم-ذلكعلمتمإذا

واستجلبوا،ممكنبكلرضاهعلىواعملواالسماء.ملكوتفيعظيماً

شهيدا،يكونهذامثلفإن،عليهقدرتمبمهماإياكموحبهلكموده

بذلكلكمرجوتمحبتهلكمحصلتفإن،لمثلهتبعالعصرفيوالشهداء

وربما،منكمالاذكياءلهايفطنوربماذكرها،ولاأكتمهاخصوصية

نصحي.عنكماكتمكيلا)2(بذكرهانفسيسمحت

المحمديالخاصنصيبهمنقسالاترزقواأن:هيالخصوصيةوتلك

واستجلابللمريد،الشيخمحبةبواسطةيسريإنماذلكفإن،اللهمع

ودهواستجلاب،وخاطرهقلبهوحفظ،معهبتأتيه)3(الشيخمحبةالمريد

فضلا،تعالىاللهوبينبينه112[]قمماقسطالكمبذلكفأرجو،ومحبته

لى.تعااللهشاءإن،وسياستهوفوائدهعلمهظاهرمنتكتسبونه)4(عما

بحفظ،المعاملة)5(تصحيحربكموبينبينكمفتحتمإذاانكموارجو

تلكحكمواستصحاب،سواهعمافيهابالزهدلىتعااللهمعالساعةتلك

(.ط،ك،من)فسقط".بتلك..الخصوصيةتلك"(1)

لئلا"ه")ف(:2()

".بتاشه":الاصل)3(

"."تكسبونه(:ط،ك،)ف()4

"."بصحيح(:ك،)ف)5(
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)2(حقيقةمعرفةلكمينفتحأنوالتهجد-الخمسالصلواتفي)1(الساعة

لىهتعااللهشاءإنونبئهالرجلهذا

إذاكفايةالخمسالصلواتفيكانوإن-الساعةحفظذكرتوإنما

وقلبهالعبدعلىتهجمقدالصلاةلانوذلك-لىتعااللهبحقفيهاالعبدقام

فيهاعرففإذا،ربهمنقلبهنصيبيعرففلاالظاهر،جواذبفيماخوذ

فإذاربه،منقلبهنصيبهفيهاعرفوالنهارالليلبينساعةللعبدكان)3(

ربهمعحالتهباعتبارونقصانهوزيادتهحالهفيهاعرف،الصلواتجاءت

.المستعانوبادله.الساعةتلكفي

قدروعرفتملمجف،رسولهعلىأنزلهالذيلىتعااللهدينقدرعرفتموإذا

ثم،بقربهلحظوةوا،لىتعااللهلىإبالنفوذعنهيعبرالذيالدينحقائق

عنالامةانحرافعرفتمثم،معينشخصفيالامريناجتماععرفتم

وجوهفيوالباطنللظاهرلجامعاالمعينالرجلوقيام،المستقيمالصراط

ويصلح،شعثهمويلم،معوجهمويقوم،ودينهلىتعااللهينصر،المنحرفين

غيرهم،منأوأصحابهمنعليهطاعنطعنذلكبعدلم!معتمثم.فاسدهم

الله0شاءإنمبطلاوهومحق)4(عليكميخفىلافانه

في)ب(.ليستو"حكم"(.ط،ك،من)فسقطت"الساعة..اللهمع")1(

"ه"حقيقية.)ب(:..."يفتحان")ف(:)2(

في)ب(.ليستعرف""وهكان"فاذافيها،ربهمن"(:ك،في)فالعبارة)3(

"عنكم".العسخ:بقية)4(
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منعند)2(يعرضوالحقالهدى)1(طالبالمحقأن:ذلكوبرهان

بالتلطفالاستفهامأوالسؤالبصيغةإما،أنكرهالذيالفعلذلكعليهأنكر

رأياأواجتهاداهناكوجدفإلى.عنهبلغهأو،فيهراهالذيالنقصذلكعن

بينهماإقامةمعإلا،غيرهلىإذلكيفشولممسك،وبذلكقنعحجة،أو

بذلك.الخللليسد،الحجةوالرأيأوالاجتهادمن

ويروم،الحقيطلبناصحا)3(،محباهدى،طالبيكونهذافمثل

تقويمه.أستاذهيرومكما4(،)وتعريضهبتعريفه،انحرافهعنأستاذهتقويم

اعوججتإذا-:اسمهيحضرنيولا-الراشدينالخلفاءبعضقالكما

)5(.فقوموني

إقامةيطلبالاستاذفإن،والطالبالاستاذبينواجبحقفهذا

منأحوالهويتعرفأحيانا،نفسهويتهم،بهليقومنفسهعلى)6(الحجة

يطل!كما،الباطلمنوالحذر،الحقوطلبالنصفةمنعندهمما،غيره

والاقوال.الاعمالمنالفاسدوإصلاح،التقويممنشيخهمنذلكالمريد

."يطلب":الاصل(1)

."بغرض":(ط،ك،)ف(2)

.بالرالاصل)3(

".وتفويضه":()ك،"تغريضه"(:)ف(4)

اخرجه.لخلافةاتوليهحينالمشهورةخطبتهفيعنهاللهرضيالصديقبكرأبوهو)5(

طرقمنوغيرهم)7985(،"الاوسط"فينيوالطبرا(،001)"مسنده"فيالبزار

عنهه

".لحقا"(:ط،ك،)ف)6(
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لاذمه،فيعدلا،مدحهفيعدلايكونأن)1(:المحقبراهينومن

يحملهولا،المدحفيالافراطعلى-المرادوجودعند-الهوىيحمله

وتعديد،والمناقبالتفاضيل)2(نسيانعلى-المقصودتعذرعند-الهوى

لمثالب.والمساوئا

وأثنىمدحهمنمدحعلىثابت،ورضاهغضبهحالتيفيفالمحق

عليه.وحطثلبهمنذمعلىثابت،عليه

الصفاتبهذهالقائمالرجلهذا)3(مثالبعدفيكراسةعملمنوأما

المظلام،الزمانهذافي،المنحرفالعالمهذااصنافبينالكاملة113[]ق

الفضائل،ذكرالمقصودليسأنهويعلم،فضائلهمنشيئاذلكمعذكرثم

واحداأصحابهعلىيقرؤهاالكراسةأخذثم،المثالبتلكالمقصودبل

قدحاويريهم،شيخهمعن)4(همهمبذلكيوقف،حلوةفيواحدا

انتصاراوأقول،الرجلهذامثلفيرأسبيوأجتهداللهاستخيرنيفإفيه)5(=

هذامثلنصرةفإن،السبعمائةرأسفياللهأعداءبين،اللهدينينصرلمن

".)1()ب(:"الحق

".الفضائل":النسخبقية2()

مثل"."مثالب)ف(:)3(

".هممهم")ب(:)4(

لىإالمعسوبةالرسالةعلىأضواء"الفذكتابهفيالقونويالفضلأبوالأستاذعقد)5(

الاعداد(لح!2ط-1-91348)ص"تيميةلابنالذهبيةالنصيحة:الذهبيلحافظا

بنعلياللاذقيةقاضيهوكاتبهاانلىإفيهخلص،الرسالةهذهكاتبعنفصلا

الطلب.قيورفيقهتيميةابنخصمالسزاجبنمحمدوالدالسراجابنلرحمنعبد
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يومكادركني"لئن:نوفلبنورقةقالكما،مؤمنكلعلىواجبةالرجل

تعديعنأقولفيماالعصمةاللهأسألثم(.مؤزرا")1نصرالانصرنك

)2(.الهوىلىإوالاخلادالحدود

أمور:منيخلولا-بعينهالمذكورال!ثمخصأعينولا-هذامثل:اقول

بل،اضطربانهبمعنىلا،لسنهرايهتغيرسنذايكوناناحدها:

مواضعه.غيرفييضعهثم،للحقصاحبهيجتهدكبرإذاالسنأنبمعنى

علىراجقدوصاحبهمنكر،وهذا،واجبالمنكرإنكارأنيجتهدمثلا

المفاسدعنه)3(ويغيب.عليهمراجماالناستعريفعليفيجب.الناس

ذلك.في

ليأخذوا،شيخهممحبةلىإ)4(مضطرونوهم،الطلبةتخذيلفمنها:

الظاهرةفوائدهحرموانقصا،فيهواور،عليهلمحلوبهمتغيرتفمتى،عنه

ثانيا.الشيخمنثمأولااللهمن)5(المقتعليهموخيف،والباطنة

الليلقائمونوشيخنانحنالذينالبدعأهلشعرإذا:الثانيةالمفسدة

منأصحابنافيأن-الحقلنصرةوجوههمفيلتوجهأولجهادباوالنهار

فيعنهااللهرضيعائشةحديثمن(061)ومسلم)3(،رقمالبخاريأخرجه(1)

الطويل.الوحيبدءحديث

خطا."لهدىا":الاصل(2)

([.عنهموتغيب"ط(:ك،)ف،)3(

خطا."مضطربون")ف(:)4(

"."الموت:الاصلفيرسمها)5(
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بأهلالاشتفاءلىإبذلكيتطرقونفانهمهذا،بمثلالقومرئيسيثلب)1(

لهم.حجةويجعلونهالحق

عليهاويزيديستغرقهامامقابلةفيالمثالبلعديد:الثالثةالمفسدة

)2(.وجهلظلمذلكفان،المناقبمنكثيرةبأضعاف

وقساد،وقلبهحالهتغير-:لذلكالموجبةالأمورمن-الثانيوالامر

ذلكفظهر،الزمانمنبرهةيكتمهوكان،فيهكامنا)3(كانبحسدسلوكه

باطل.ومعناهحقصورته،قالبفيالكمين

فصل

فافتقدوه،صاحبكمعلىطاعنا)4(رأيتمإذا-اللهأيدكم-لجملةاوفي

وجدتمفإذا.سنهفيثم،صدقهفيثم،فهمهفىثماولا،عقلهفي

وعنه.فيهيقولوبما)5(،بصاحبكمجهلهعلىدلكم،عقلهفيالاضطراب

يؤديالفهمنقصانلان؛قصورهأوالصدقعدمومثله.الفهمقلةومثله

السن،فيالعلوومثلهعنه)6(.عقلهغابمابحسبالصدقنقصانلىإ

"،)ك(:"ثلب".)1()ف(:"سلب

جهل"0"أو)ف(:)2(

".كامنبحسد")ب(:)3(

طاغيا"!":الاصل)4(

.ـ".ه.يقولوما"(:ك،)ف،."..علىذلكدلكم"ف(:،)ب()5

"."عنهسقطتو)ب("،عقلهعنه")ف(:)6(
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فاتهموا.الحسيةالظاهرةالقوىفيهيشيخكما،والعقلالرأيفيهيشيخفإنه

ولاجدلبلامداراة1()إعراضعنهعرضواو،واحذروهالشخصهذامثل

خصومة.

تسألوهأن:وفهمهوعقلهالشخصإدراك)2(بصحةالامتحانوصفة

علىفأوردوا)3(عنها،أجابفإذا[411]قعلميةأوسلوكيةمسألةعن

يمينا)4(يروجالرجلرأيتمفإن،صحيحبتوجيهمتوجهاإشكالالجوابا

فيليستوحكايات،خارجةمعادقلىإالمعنىذلكعنويخرجوشمالا،

فائدةلابكلامعنه)5(توههحيث،سؤالهالمسألةربينسيحتىالمعنى

،الفطرةناقصفانه،مدحهمحلىولاطعنهعلىتعتمدوالاهذافمثل.فيه

مثلتنكرواولا،العلميةالمداركتحرير)6(علىيثبتلا،الخيالكثير

وقوله!يواللهرسوللىإالتميميالخويصرةذيقياماشتهرفإنههذا،إنكار

")7(لىتعااللهوجهبهايردلمقسمةهذهإن،تعدللمفإنكاعدل":له

ذلك.ونحو

)ب(.)1(ليمستفي

"لصحة".:النسخبقية)2(

"هأوردو":النسخبقية)3(

"0يووج":()ف(4)

.ـخطأ"توهمه":(و)بالاصل(5)

".تحري"(:)ك)6(

اللهرضيالخدريسعيدابيحديثمن(01)64ومسلم36(01)البخاريأخرجه)7(

عنه.
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:قالفانهلمج!،الرسولمعجزاتبعضمنمثالهوذلك)1(فوقوع

فيذلككانوإن)2(."بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسننلتركبن"

فكذلك،الصوابنهحعنمنحرفينكانوالمالكن،والنصارىاليهود

متقدما،العالمفيوجدمنحرفكلحذويحذومنالامةهذهفييكون

لدحلوه.ضمبجحردحلوالوحتى،بالقذةالقذةحذومتأخرا،أوكان

أبصارهمأعميتهؤلاء؟عقولأين!العظيماللهسبحانيا

المظلامالزمانفيلحيرةواالعمىمنفيهالنالصمايرونفلا؟وبصائرهم

هذهبقيتوقدالدنيا؟معظمالكفارفيهملكتقدالذي،المدلهم

الخطةهذهوفي؟الاسلامرائحةالمؤمنونفيهايشمالضيقة)3(الخطة

واقامته،الباطللىإوالدعاةالسوء،علماءمنالظلماتمنالضيقة

.كتابفييحصرلاما،هلهوالحقودحض

ضعيف،الهمةقويرجلبإقامةالامةهذهرحمقدلىتعااللهإنثم

والقيام،فسادهمواصلاح،لمالعامصالحفيوهمهنفسهفرققد،التركيب

،والصلالاتالبدعبصددقائمهوماضمن،وحوائجهمبمهماتهم

لىإويردهم،لمالعافسادبهيصلحالذيالنبويالعلممواد)4(وتحصيل

العتيق؟الدينحقيقةفاينوالا؟إمكانهجهدالعتيقالاولالدين

هذا".":النسخبقية(1)

الخدريسعيدبياحديثمن)9266(ومسلم34(،)56البخاريبنحوهاخرجه2()

عنه.اللهرضي

بعدها.ماوكذا""اللحظة(:)ب)3(

."مراد"(:)ب(4)
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زمانه،أهلبينمنفردوهو،وحدهذلكبجملةقائمكلههذامعفهو

فيه!والشامتوحاسدهخاذلهكثير،ناصرهقليل

الخطيرالعظيمالامربهذاوقيامه،الزمانهذافيالرجلهذافمثل

تدخللم؟القسمةفيتعدللالم؟الأحمديةعلىتردلم:لهاصلقالفيه-

وعمرا؟زيدا)1(تقربلمالامراء؟على

مثل)2(مقابلةفيلجزئياتاهذهمثليذكراللهمنالعبديستحعروأفلا

عندهوجدلحزئياتاهذهعلىالرجلحوققولو؟الثقيلالعبءهذا

عنتغيب،صحيحةونيات)3(،صحيحةومقاصد،صحيحةنصوص

يسمعوها.حتى[)4(منهمالكملعن]بل،العقولالضعفاء

مايدريلاالذي،التائهالمفرطأيها)5(-الفلانيةالطائفةعلىردهما

بالطعنإلاالسماءمنانزلالذياللهعبدبنمحمددينافيقوم-يقول

إلاهذامثليقوللا؟الباطليخذللمإنالحقيطهروكيفهؤلاء؟على

حاسد؟أو،مسنو،تائه

لىإونظر،صحيحاجتهادذلكفي،للرجل[11ه]قالقسمةوكذا

الطلقاء!شت!مالرسولخصكما،قومدونقومإعطاءعلى)6(تترتبمصالح

)1()ف(:"يقرب".

فقط.الاصلمن2()

من)ف(.سقطت"صحيحة"ومقاصد)3(

النسخ.باقيمنالمعكوفينبينما)4(

الرفاعية.الصوفيةيعمي)5(

"."ترتب(:)ب)6(
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لاذلك،فيشيئااحداثهممنهمقالحتىالانصار،وحرم،الابلمنبمائة

.قالمافقالالخويصرةذوقام(وفيها)1،الاحلامدوو

رائحةالامراءشمكانكيفيكن،لمفلوء؛الأمرعلىدخولهوأما

عندهمالتيالكيفيةهذهلوجدالمفتشفتشولو؟الخالصالعتيقالدين

صاحبكم.مناقتبسوهاإنما،المنافقينومعرفة،الدينرائحةمن

،الانصافمععنهافتشلو،باطنةفلمصلحةوعمرو؛زيدتقريبماو

المصلحة.عين)2(ذلكأنيرجماماهناكوجد

الانبياء،فيإلاالعصمةنعتقدلاإذذلك،فيمصيبانكونفرض

منتقدممامقابلةفيالخطأهذامثلاعولذكر،غيرهمعلىجاروالخطأ

؟!الجسامالعظامالامور

واحدعلىبهايدورثمويعددها،كراسةفيهذامثليذكرلا

وخاتمة،عقلهفيالعافية)4(اللهنسألرجلإلاشيئا،يقولكأنهواحد)3(،

يبقىلابحيث،الصوابنهجلىإانحرافهعنيردهنو،عملهعلىالخير

!والاحلامالعقولأولووتصنيفه)5(بعملهيعيبهمعثرة

للهلحمدوا،والعملالقولفيوالزللالخطأمنالعطيماللهونستغفر

!"وفيهم":()ف،"مهمحلاأووذ":(ط،ك،)ف(1)

."عق":(ط،)ك(2)

.()بفيليست3()

..".لهالله"ف(:،)ب،.".."يسال(:)ك()4

".يعلمه"ك(:،)ف،تحريف"بعيهمعشرهيبقى"لا(:ط،)ك)5(
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وسلمهالمبي)1(محمدسيدناعلىاللهوصلى،وحده

والانتصاروالاعتبار"التذكرةمؤلفها:سماهاالتيالرسالةاخرهذا

التوبةوتصحيحالإصمرار،بحل)2(قاممناللهفرحم:وقالللأبرار".

عليها،وقفمنبها)3(اللهنفعالاسرار.عالملىإبالاستغفارالنصوح

اميق.ولديها.منها)4(ينتجمالىإوأصغى

!!!

".وصحبهواله"(:ط،ك،في)فمكانها(1)

نإ":قيلمالىإإشارةفيهولعل(.،حق،)بمنوالتصحبح"بحمل"(:و)كالاصل2()

".الكذابينتوبةالاصرارمعالاستغفار

(.ط،)كفيليست)3(

يفتح"."(:ط،ك،)ف(4)
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[)1(اللهرحمهالشيخاختيارات]بعض

واستقراره،دمشقلىإمصرمنوصولهبعد-اللهرحمه-الشيخإنثم

الكتب،وتصنيف،العلمونشر)2(،والاشتغالللاشغالملازمايزللمبها،

والاحسان،الخلقونفعوغيرها،المطولةوالكتابةبالكلامالناسوإفتاء

الشرعية.الاحكامفيوالاجتهاد،إليهم

ائمةموافقةمن،اجتهادهإليهادىبمايفتيالاحكامبعضففي

منالمشهوربخلافاو،بخلافهميفتيقدبعضعهاوقي،الاربعةالمذاهب

مذاهبهم.

اقوالهم:منالمشهورخالفاوفيها،خالفهمالتياختياراتهومن

قصيرا،اوكانطويلاسفرا،يسمىماكلفيالصلاةبقصرالقول-

)3(.الصحابةبعضوقول،الظاهريةمذهبهوكما

)1(

)2(

)3(

ذكرالشيخاختياراتفيجزءفله،الاسلامشيخباختيارتعنايةالهاديعبدولابن

واحداهناوذكر.المباركالمشروعهذاضمنوطبع،وفائدةاختيارا(151)فيه

الشيخ.كتبمنمراجعهالىإالهامثنفيسنحيل،فقطاختياراوعشرين

)89(فيهاذكرمستقلةرسالةفيالشيخاختياراتالقيمابنالدينبرهانأيضافردو

وهناك.السابقةالهاديعبدابنرسالةمعالمشروعهذاضمنيضاوطبعتاختيارا،

،مجلدات3فيفيمواأحمدللدكتورالشيخاختياراتفيجامعيةرسائلأيضا

سيطبع،تلاميذهلدىالشيخواختيارات.مجلدات01فيالباحثينمنولمجموعة

الله.شاءإنالمشروعهذاضمن

لاشغال".1و"للاشغال)ب(:،لاشغال"1و"للاشتغال(:ك،)ف

.(442،4/221-1/432)9:"الفتاوىمجموع"انظر

388



عمر،ابنقولهوكما،كبيرةكانتوإنتستبرأ،لاالبكربأنوالقول-

.(1")الصحيح"صاحبالبخاريواختاره

يشترطكماوضوءلهيشترطلاالتلاوةسجودبانوالقول-

أيضا)3(.البخاريواختيارعمر،ابنمذهبهوكما)2(.للصلاة

لانهارافبانليلأنهمعتقدا،رمضانشهرفيأكلمنبأنوالقول-

واليهعنه،اللهرضيالخطاببنعمرعنالصحبحهوكما،عليهقضاء

)4(.بعدهمالفقهاءوبعض،التابعينبعضذهب

فيكما،لمروةوالصفابينواحدسعييكفيهالمتمتعبأنوالقول-

عنهما،اللهرضيعباسابنقولوهو)5(والمفرد.القارن[161]قحق

منوكثير،اللهعبدابنهعنهرواها،حنبلبناحمدالامامعنورواية

يعرفونها)6(.لاأحمدالاماماصحاب

)8(.المتسابقان)7(أخرجوان،محللبلاالمسابقةبجوازوالقول-

7(.340/،1/552)9:"الفتاوىمجموع"انظر(1)

)ب(5فيليست"للصلاةيشترط"كما)2(

0(1-2365166/،1/2027):"الفتاوىمجموع"انظر)3(

.(062-52/612،952):"لفتاوىا"انظر(4)

)ب(.في)ك(:"كماهو"،و)هو"ليست)5(

انظر"الفتاوى":)26/138(.)6(

،(11)"البرهان"اختياراتوانظر(،ف،)بمنلمثبتوا"خرج"(:وك)الاصل)7(

.()233والبعلي

.(222،2/3232/)8:"الفتاوى"انظر)8(
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بشبهة،الموطوءةوكذلك.بحيضةالمختلعةباستبراءوالقول-

)1(.تطليقاتثلاثاخروالمطلقة

)3(.اليمين)2(بملكالوثنياتوطءبإباحةوالقول-

ذلك)5(.فيفديةولا،الاحرامفيالرداء)4(عقدبجوازوالقول-

تطوفانيمكنهالمإذاعليهاشيءولا،الحائضطوافوجواز-

طاهرا)6(.

والسمسم.بالزيتكالزيتونبالعصير)7(،الاصلبيعبجوازوالقول-

بالشيرج)8(.

واكانمطلقاماء)9(،يسمىمابكلالوضوءبجوازوالقول-

1(.0مقيدا)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(3301/)،(2/3243):"وىلفتاا"نظرا

.ـخطا"طئبو":(ب)

.(681-2/3281):"وىلفتاا"نظرا

."لردا":(ك)

.(12/102،62/111):"وىلفتاا"نظرا

.(62/521،412):"وىلفتاا"نظرا

."لعصربا":()ك

للبعلي.(881ص)"تواختيالاا"نظرا

5(ب)منسقطت

.(12/52):"وىلفتاا"نظرا
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كالخاتم-وغيرهللتحليالفضةمنيتخذمابيع)1(بجوازوالقول-

)2(.الصنعةمقابلةفيالثمنمنالزائدوجعلمتفاضلا،بالفضة-ونحوه

قليلايتغير،أنإلافيهالنجاسةبوقوعينجسلاالمائعبانوالقول-

كثيرا)3(.اوكان

باستعماللجمعةواالعيد)4(فواتخافلمنالتيممبجوازوالقول-

الماء)5(.

)6(.معروفةمواضعفيالتيممبجوازوالقول-

)8(.مشهورةاماكنفي)7(الصلاتينبينلجمعوا-

اقواله.منالمعروفةالاحكاممنذلكوغير

وله،الذميالكافرمنالمسلمبتوريثالقوللىإأخيرايميلوكان-

)9(.طويلوبحثمصنفذلكفي

)ف(.في)1(ليست

(الاختيارات"انظر.خطا"الصيغةمقابلة":والاصل.".الزائد.الثمنجعل")ف(:2()

للبعلي.(188)ص

2(.0-1/291):"الفتاوى"انظر:)3(

فوت".")ب(:(4)

.(1/2564):""الفتاوىانظر:)ء(

نفسه.لمصدرا)6(

5(الصلاة":()ف)7(

.(131)ص"الاختيارات"انظر)8(

.(832)ص"لاختياراتا)انظر(9)
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محنبهاالافتاءبسببجرىالتيالمشهورةالمعروفةأقوالهومن-

)1(.بالطلاقالحلففيبالتكفيرقوله:وقلاقل

)2(.واحدةإلايقعلاالثلاثالطلاقنو-

يقع)3(.لاالمحرمالطلاقنو-

منها:،كثيرةومؤلفاتمصنفاتذلكفيوله

نحو".لايمانوالتطليقبينالفرقانتحقيق"سماها:)4(كبيرةقاعدة

كراسة.أربعين

منالنصفبقدر."واليمينالطلاقبينالمبينالفرق"سماها:وقاعدة

ذلك.

لطيف.مجلد.مكفرةالمسلمينأيمانجميعأنفيوقاعدة

حقيقة.الايمانمنبالطلاقلحلفاأنتقريرفيوقاعدة

".والتحليلالتكفيربين)5(التفصيل"سماها:وقاعدة

)6(.""اللمعةسماهاوقاعدة

5(812-3385،512/):"وىلفتاا"نظرا(1)

.(9-337/):"وىلفتاا"نظرا(2)

.(3366،17/":"وىلفتاا"نظرا(3)

0(ب)فيليست(4)

"."التفضيل(:)بوالاصل(5)

قاعدةاللهرحمهلهلان؛اللمحة:"لعله)ك(:وبهامش"."اللمحة)ب(:فيتحتمل)6(

الطلاقبينالفرقفيالمختطفلمحة"اسمهاوتمام".المختطفلمحةسماها:

6(.4-57)33/:داالفتاوىمجموع"فيوهيمرارا،طبعت"لحلف1و
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تنضبط.ولاتنحصرلاذلكفيوالاجوبةالقواعدمنذلكوغير

وهو،المصريةالديارمنعليهورداعتراضجوابذلكفيوله

.البلدينصفبقطع،مجلداتثلاثفيطويلجواب

!!ثم**

[فصولمنفيهاللشيخجرىوما،بالطلاقالحلف]مسالة

يومفي،اللهرحمه)1(الحنبليمسلمابنالدينشمسالقاضيوكان

قد،وسبعمائةعشرةثمانسنةمنالاخر،ربيعشهرمنتصفالخميس

فقبل.بالطلاقالحلفمسألةفيالإفتاءبتركعليهشارو،بالشيخاجتمع

ذلك.لى!وأجاب،نصيحتهوعرف،إشارتهالشيخ

ذلك.فعلحتىالكبارمنجماعة)2(بالقاضياجتمعقدوكان

ورد،السنةهذهمنالاولىجمادىمستهل،السبتيومكانفلما

مسألةفيالفتوىمنبالمنعالسلطانكتابومعه)3(دمشقلىإالبريد

بهافتىو،تيميةابنالدينتقيالشيخ117[]قراهاالتيبالطلاقلحلفا

)662الحنبليالدينشمسالدمشقيمالكبن-اللامبتشديد-مسلمبنمحمدهو(1)

عزمهوقوىالتركعلىولامهإليهتيميةابنفطلع،توقفللقضاءعينلما726(.-

.العمالوحاسب،الاوقافوعمر،مباشرةأحسنفباشر."هفاجيب،بشروطفاجاب

274(،/)18:"والنهايةو"البدايه(،4464/)":الحنابلةطبقاتعلى"الذيلانظر

.(4/582):"الكامنةو"الدرر

"هالقاضيلى"إ)ك(:2()

)ب(.فيليست"دمشق"إلى)3(
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ذلك.فيمجلسبعقدوالامرفيها،وصنف

علىالامروانفصل،السعادةبدارالمذكورالشهرثالثالاثنينيومفعقد

المذكور.الشهررابعالثلاثاءيومالبلدفيبذلكونودي،السلطانبهأمرما

فلما،العلمكتمانيسعنيلا:وقال،بذلكالافتاءلىإعادالشيخإنثم

،عشرةتسعسنةمنرمضانشهرمنوالعشرينالتاسعالثلاثاءيومفيكان

كتابعليهموقرئ،السعادةبدارالسلطةنائبعندوالفقهاءالقضاةجمع

وأحضر،المسألةهذهفيالفتوىبسبببالشيخيتعلقفصلوفيه.السلطان

ذلك.منالمنعفيعليهوأكد،المنعبعدفتياهعلىوعوتب

***

رجبمنوالعشريننيالثاالخميسيومفي،بمدةذلكبعدكانفلما

،والقضاة،النائب)2(وحضره،السعادةبدارمجلسعقد،عشرينسنة)1(

)4(مسالةفيالافتاءفيوعاودوه،الشيخوحضر)3(،المفتينمنوجماعة

أشهرخمسةفيهافبقي،بالقلعةوحيس)5(ذلك،علىوعاتبوه،الطلاق

يوما.عشروثمانية

".سنة)1()ب،ك(:"من

5"0)2()ب(:"حضر"،)ف،ك(:"حضر

278()ص""الرسالةفيالصيغةبهذهلجمعاهذاورد.")المفتيين)ب(:والاصل)3(

الشافعي.للامام

"."ماك(:)ف،(4)

"."وحبسوه(:ك،)ف)5(
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يومالاثنينيوممنهافأخرح،بإخراجهالسلطانمرسوموردثم

.دارهلىإوتوجه.وعشرينإحدىسنةمنعاشوراء،

***

أحيانا،بالحمبلية)1(الدرسويلقيالناسيعلامذلكبعديزللمثم

)4(.العلومأنواعفيبالقصاعين)3()2(مدرستهفيعليهويقرأ

منقطعةعليهوقرأتأحيانا)5(،المدةهذهفيإليهأترددوكنت

يقرأوكانشيئا،بعضهاعلىليوكتب،ليوشرحها،للرازي"الاربعين"

وينقص.ويزيدفيها،يصلحوهو،كتبهمنالمدةتلكفيعليه

الشمسبنالدينفخرالاميربستانفييومامعهحضرتولقد

أربعيناليومذلكفيالشيخعلىوقرأت،وليمةعملقدوكانلؤلؤ)6(،

فيذلكبعدالشيخوأخذ،لحاضريناأسماءلجماعةابعضوكتبحديثا.

لحنبلياالفرجبيابنالوهابعمدالاسلامشرفاوقفها،بدمشقالحنبليةالمدرسة(1)

62(.-205/)":لمدارساتاريخفيالدارس"انظر(5360)ت

."مدرسة":()ب2()

،(95-1/56):"المدارستاريخفيالدارس"انظر.السكريةلحديثاداروهي)3(

لحافظ.امطيعلمحمد"تيميةابنالإسلامشيخسكنىالسكريةلحديثادار"وكتاب

"هالعلممنانواع"(:ك،)ف(4)

هذهفيللرازيالاربعينعليهيقراوكونهعاما،عشرستةحينهاالمؤلفعمركان)5(

الله.رحمهالمبكرنبوغهعلىيدذماالسن

736(.)تمشكورا"كانالبر،"متوليكثير:ابنقال)6(

65(.)3/:"الكامنةالدررو"93(،0-938/)18":والنهايةالبداية"انظر
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عنبذلكواشتغلوا،لكلامهلحاضرونافبهت؛العلومأنواعفيالكلام

الاكل.

قوله:المجلسفي)1(كلامهمنحفظتومما

هلو،مشاهدتيأهلذكريأهل:الكتببعضفيلىتعااللهيقول"

لامعصيتيهلو،كرامتيأهلطاعتيوأهل)2(،تيزيادأهلشكري

طبيبهم،فأنايتوبوالموإن،حبيبهمفأناتابواإن؛رحمتيمنأويسهم

")3(.المعايبمنلاطهرهمبالمصائبابتليهم

منواحدغيرفيهوكانكثير،خيرالمجلسذلكفيوحصل

عادته.علىذلكبعدالشيخواستمر.المشايخ

[فصولمنللشيخوقعوماالرحالشدمسألةفي]الكلام

شدمسألةفيالكلاموقع،وسبعمائةوعشرينلستسنةفيكانفلما

للشيخوظفروا،لحينوالصاالانبياءقبورلىإالمطيواعمال،الرحال

قولينحكايةيتضمن،كثيرةسنينمنكتبهقدكانذلك،فيسؤالبجواب

منهما)4(.قولكلوحجة،المسألةفي

".ذلكفي":النسخبقية(1)

"فلارتي"0)ك(:)2(

مجموعو)2(،01)6/:"السنةمنهاج"كتبهمنضع1موفيالاسلامشيخذكره)3(

نظر1و.وغيره(158)صالوابل""فيالقيموابن931(./8641،/01):"الفتاوى

ني.للألبا383()9/:""الضعيفة

بعدها(.وما204)صوجوابهالسؤالنصوسياتي(4)
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لجوابامن)1(أقدممتقدمكلامالمسألةهذهفيللشيخوكان

،وغيره")3(المستقيمالصراطاقتضاء"كتابفيذكرهبكثير)2(،المذكور

به.ظفرواالذيلجواباهذامنأبلغهوما[181]قوفيه

المذكور،لجواباعلىالعثوربسبب،والقالوالقيل،الكلاموكثر

يقله،لمماعنهونقل،عليهوحرف،الشيخعلىالتشنيعوعظم

الشيخعلىوخيفالأمر،واشتد،الافاقفيشررهاطارفتنة)4(وحصلت

الدعاءوكثر،والشاميةالمصريةبالديارالقضيةهذهفيالقائمينكيدمن

عندهكان)5(منالشيخأصحابمنوصعف.اللهلىإوالابتهالوالتضرع

همة.لهكانتمنمنهموجبنقوة،

وظهر.القلبقويالجأش،ئابتفكان-اللهرحمه-الشيخماو

ربه.علىواعتمادهتوكلهصدق

حقفيمشورةوضربوا،بدمشقمعروفونجماعةاجتمعولقد

فقطع،لسانهيقطعاخر:وقال.القائلفنفي،ينفى:أحدهمفقال؛الشيخ

فحبس،يحبساخر:وقال)6(.القائلفعزريعزر،اخر:وقال.القائللسان

لها.كارهوهوالمشورةهذهحضرمنبذلكأخبرني.القائل

)ب(.في)1(ليست

ث!.بكثرة":(ف)(2)

.(هابعدوما2/281)3()

."وفصل":(ك)(4)

."نتكا":(ب)(5)

(.)فمنسقط(القائل.اخر..وقال")6(
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عظيما،قياماالقضيةهذهفيوقاموابمصر،اخرونجماعةجتمعو

يوافقهمفلم،الشيخقتلعلىأمرهمجمعواو،بالسلطانواجتمعوا

ذلك.علىالسلظان

***

دمشق[بقلعةالشيخ]حبس

السنةمنشعبانمنالسادسالعصر،بعدالاثنينيومكانولما

،الاوقافمشدبدمشقالسلطنةنائبجهةمنالشيخلىإحضر،المذكورة

يكونبأنوردالسلطانمرسومأنخبراهو(.)1لحجاباأحدخطيروابن

أنا:وقال،بذلكالسرورالشيخفاظهرمركوبا،معهماحضراو،القلعةفي

عظيم.خيرفيهوهذاذلك،منتظراكنت

حسنة،قاعةلهوأحليت،القلعةبابلىإدارهمنجميعاوركبوا

الدينزينأخوهمعهوأقامفيها،بالاقامةلهورسمالماء،إليهاوأجري

بكفايته.يقومبمالهورسم،السلطانبإذنيخدمه

الكتابدمشقبجامعقرئالمذكورالشهرعاشرلجمعةايوموفي

الفتيا.منوبمنعه،بذلكالواردالسلطاني

جماعةبحبسالشافعيالقاضيأمرشعبانمنتصفالاربعاءيوموفي

الحجوبيةوليوكلاهماخطير،بنأوحدابنامحمودأومسعوديكونأنيحتمل(1)

":الكامنةالدرر"انظر740()9سنةنيوالثا)752(،سنةالاولتوفيبمصر،

(4/،3485)323
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فعلفيلهواذنهالنائببمرسوموذلك،الحكمبسجنالشيخاصحابمن

امرهم.فيالشرعيقتضيهما

ونودي،جماعةوعزر،اخرونواختفى،أصحابهمنجماعةوذيو

إمامبكربيابنمحمدالدينشمس)1(الامامسوىاطلقوا،ثم،عليهم

)2(.القضيةوسكنت،بالقلعةحبسفانه،الجوزية

)1(

)2(

)ب(.فيليست

وغيرهم:لهالبغاددةوموافقةلفتيا1صورةوهذه"(:ط،ك،)ففيبعده

الرحيمالرحمناللهبسم

.ـوالهمحمدعلىوسلامهوصلواتهالعالمينربللهلحمدا

رضيتيميةابناحمدأبوالعباسالدينتقيالامامالشيخبهاأفتىفتيافهذهبعد،أما

عندجماعةبهاوشنعلناسابعضأنكرهاسنةعشرةسبعنحومدةبعدثم.عنهالله

عليه،هيماغيرجماعةمنهاففهم،شنيعةبعباراتوذكرتالامور،ولاةبعض

السلطانمكاتبةكلهذلكاوجبأمور،الالفاظوتغيروالشناعةالانكارلىإوانضم

حبسهالرأياقتضىثم،بلدهقضاةفجمع،لىتعااللهأيدهبمصرالاسلامسلطان

وعشرينستسنةالمباركشعبانسابعوردبكتاب،المحروسةدمشقبقلعةفحبس

وسبعمائة.

الذيخطهعلىوقفولاحكم،بمجلسالمذكورالشيخيحضرلمكلهذلكوفي

بشيء.عليهادعيولاأنكر،

فكتبوابغداد،علماءبعضعليهاواوقفالفتيا،هذهبلدهمنالغرباءبعضفكتب

لفاظها.بعدتأملهاوقراءةعليها

عليهاوقفمنبمصرأنوبلغنا،كذلكفكتبواعنها،دمشقمالكيةبعضوسئل

فوافق.

الشيخوجوابالفتياوبذكربغداد،اهلعليهكتبالذيالسوالبذكرالانونبدا

هبعدهالفقهاءوجوابعليها،لمذكورا
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:(عنه)1الشيخوجوابالسؤالصورةوهذا

رجلفي،المسلمينبهماللهنفع،الدينائمةالعلماء،السادةيقولما

.وغيره!،محمدنبينامثل)3(،لحينوالصاالانبياءقبورزيارةنوى)2(

لا؟أمشرعيةالزيارةهذهوهل؟الصلاةيقصرانسفرهفيلهيجوزفهل

فقديزرني[911]قولمحجمن":قالانهلمجممالنبيعنرويوقد

عنهرويوقد".تيحيافيزارنيكمن)4(موتيبعدزارنيومن"،"نيجفا

،الحراملمسجدامساجد:ثلاثةلىإإلاالرحالتشدلا":قالأنهلمجيم

".الأقمىلمسجدواهذا،ومسجدي

.(5)ماجورينافتونا

والاجوبة:السؤالصورةوهذه

المسلمينوهداةالدينائمةالفصلاءوالهداةالعلماءالسادةإنعاممنالمسؤول

المتصلوجوابهاالفتوىويتأملواينعمواأن،الهدايةبهموأداملمرضاتهاللهوفقهم

".ذلكوصورةعقبهالمنسوخالسؤالبهذا

بعدهاوماالفتوىهذهنقلتوقد."0..وهذه"(:و)ب([ه"ففيليست"عنهه.وهذاه"(1)

المكتبةفيخطيةنسخةومنها-213(.183)27/:"الفتاوىمجموع"فيهنامن

)م(.بلهاونرمزبهاالنصوسنقابل،مجموعضمن)2775(برقمالمحمودية

إلى".السفر"نوىك(:)ف،)2(

."..الانبياء.مننبيقبرزيارة...جمعيناعنهماللهرضيالدينأئمة")م(:)3(

."50فكأنما.تيمو":()م."...كانموتى":()ب(4)

".اللهرحمكم":زيادة(:ك،)ف(5)
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لجوابا

العالمين.ربللهالحمد

لهيجوز)1(فهل؛والصالحينالأنبياءفبورزيارةلمجردسافرمنأما

معروفين:قولينعلى؟الصلاةقصر

سفرفيالقصريجوزونلاالذينالعلماءمتقدميقولوهو-أحدهما

كثيرينوطوائف،عقيلبنالوفاءبيو،بطةبناللهعبدكأبي،المعصية

سفرلانهالسفر؛هذامثلفيالقصريجوزلاأنه-:المتقدمينالعلماءمن

في[)2(عنهالمنهيالسفرأنحمد:ووالشافعيمالك]ومذهب.عنهمنهي

فيه.يقصرلاالشريعة

السفرفيالقصريجوزمنيقولهوهذايقصر،انه:التانيوالقول

الشافعيصحابمنالمتأخرينبعضويقوله.حنيفةكأبي،المحرم

حامدكابي،لحينوالصاالانبياءقبورلزيارةالسفريجوزممنواحمد،

قدامةبنمحمدبيو،الحرانيعبدوسبنالحسنوأبي،الغزالي

!ي!:قولهلعمومبمحرمليسالسفرهذاإن:يقولونوهؤلاء.المقدسي

القبور")3(.زوروا"

زيارةفيالمرويةبالاحاديثلحديثايعرفلامنبعضيحتجوقد

يجوز".قيلقبور...لمجرد")ب(:()1

نظر.انتقالوهو)ب(،والاصلمنسقطبينهماما)2(

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن)769(مسلمأخرجه)3(
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تي"حيافيزارنيفكانما،تيممابعدزارنيمن")1(:كقولهلمجو،النبيقبر

)2(.الدارقطنيرواه

فقديزرنيولمحجمن":قولهمنالناسلعض)3(يذكرهماوأما

..")4(.
وزارزارنيمن":قولهمثلوهوالعلماء،منأحديروهلملمحهذالي.

")6(.الجنةاللهعلىلهضمنتواحدعامفيأبي)5(

بهيحتجولمأحد،يروهلمالعلماء،باتفاق)7(باطلأيضاهذافإن

)8(.الدارقطنيبحديثبعضهميحتجوانماأحد،

القبورلزيارةالسفرجوازعلى)9(المقدسيمحمدأبواحتحوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

."لقوله":صللاا

العلم"أهلباتفاقضعيفوهو":الاسلامشيخقال،حاطبحديثمن278()2/

فيه.أجدهلمو"ماجهوابن":زيادة(م،)بوفي.2(269/):لاقتضاء"ا"

."ذكره":(ك،)ف

وقال،شبلبنالنعمانترجمةفي73()3/:"المجروحين"فيحبانابنأخرجه

فيالذهبيوقال."لمقلوباتباالاثباتوعن،بالطاماتالثقاتعنياتي":فيه

".موضوعهذا":(4/562):"لميزانا"

لحديث.افيهاذكرالتيالمراجعفيكذلكوهي."إبراهيمبيأ"(:ط،)ك

.الإسلامشيخقالوكذاهموضوعباطل:فقالالنوويعنهسئلوقدمسندا،أجدهلم

2(.213/):"الشريعةتنزيهو"76(،)ص"لموضوعاتاتذكرة"انظر

(.ط،ك،)ففيليست

."ونحوه":(ط،ك،)ففيبعلمه

.(1181-17)3/":المغعي"كثابهانظر،المقدلميقدامةابنالامامهو
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بان"الرحالتشدلا":حديثعنجابو.قباءمسجديزوركان!)1(بانه

.الاستحبابنفيعلىمحمولذلك

النبي!عن")2(الصحيحين"فيبمايحتجونفإنهم؛الأولونماو

ومسجدي،الحراملمسجدامساجد:ثلاثةالىالاالرحالتشدلا":قالانه

".الأقمىلمسجدواهذا،

بشدهندرفلو،بهوالعملصحتهعلىالأئمة)3(اتفقلحديثاوهذا

هذهغير،إليهويسافرفيهيعتكفأومشهد،أوبمسجد،يصليأن)4(الرحل

الأئمة.باتفاقذلكعليهيجبلم=الثلاثة

وجب-عمرةأوبحبئ)5(لحراماالمسجدويأتييسافرأننذرولو

العلماء.باتفاقذلكعليه

وألصلاة،الاقمىالمسجداو!مم،النبيمسجدياتيأننذرولو

أحدفي-والشافعيمالكعندالنذر،بهذاالوفاءعليهوجب=اعتكاف

عندهيجبلالانه؛حنيفةأبيعند)6(عليهيجبولمحمد،-وقوليه

.بالشرعواجباجنسهكان)7(ماإلابالنذر

"ه)1()ف،ك،ط(:"لانه

يجه.تخرتقدم2()

".اتفقمما"ك(:،)ف)3(

)م(.فيليس!ت"الرحل"بشده)4(

لحج"."(:طك،)ف،)5(

م(.)ب،فيليست)6(

!.".منكانما"م(:،)ف)7(
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صحيح"فيثبتكما،طاعةبكلالوفاءفيوجبونالجمهور؛ماو

نانذر"من:قال!ي!النبيأنعنها،اللهرضيعائشةعن)1("البخاري

".يعصهفلااللهيعصياننذرومن،فليطعهاللهبطيع)2(

ماو.بهالوفاءوجبفلهذا،طاعةالمسجدينلىإوالسفر[012]ق

السفرالعلماءمنأحديوجبفلم؛الثلاثةالمساجدغيربقعةلىإالسفر

ليسلانهقباء؛مسجدلىإيسافرلاأنهعلىالعلماءنصحتى،نذرهإذاإليه

فيكانلمنزيارته)4(تستحبقباءمسجدأنمع،الثلاثةمن)3(

من":الصحيحالحديثفيكما.رحلبشدليسذلانلأن)5(؛المدينة

")6(.كعمرةكان،فيهالصلاةالايريدلاقباء،مسجدأتىثم،بيتهفيتطهر

يفعلهالم،بدعةلحينوالصاالانبياءقبورزيارةلىإالسفرولانقالوا:

استحبولا!يم،اللهرسولبهامرولا،التابعينولاالصحابةمنأحد

مخالففهو،وفعله،عبادةذلكاعتقدفمن،المسلمينائمةمناحدذلك

)6966(.رقم)1(

".يطع"ك(:،)فوالأصل2()

المساجد".من"(:ط،ك،)ف)3(

(.و)مالاصلمن()4

الهامش:فيوكتب"بالمدينة":الاصلفيوغيره،الاصلغيرالنسخفيهكذا)5(

.الاصولفيكماالنصفابقيناالتغيير،سببيبينولم"المدينةفي:أصل"

لحاكم:وا(،81951)حمدو)996(،والنسائي(،1241)ماجهابناخرجه)6(

تخريج"فيالعراقيوصححه.عنهاللهرضيحنيفبنسهلحديثمن(12)3/

34(.)46"الصحيحة"فيوالالباني2(.180/):الاحياء"



الائمة.ولاجماعللسشة

البدعمن")1(الصغرىالابانة"فيبطةبناللهعبدأبوذكرهمماوهذا

.والاجماعللسنةالمخالفة

!صالنبيزيارةلانمحمد)3(؛أبيحجةضعف)2(يظهروبهذا

بالنذر.يجبلاإليهالسفرولانرحل،بشدتكنلمقباءلمسجد

يجاب؛الاستحبابنفيعلىمحمول.".الرحالتشدلا")4(:وقوله

)5(:بوجهينعنه

ولا،صالحبعملليسالسفرهذاأنفيه-سلمإن-هذاأنأحدهما:

قبورلزيارةالسفرأناعتقدمنفاذا.الحسناتمنهوولا،طاعةولا،قربة

سافروإذا.جماعالاخالففقد،وطاعةوعبادةقربةوالصالحينالانبياء

]فصار،المسلمينجماعبإمحرماذلككان؛طاعةأنها)6(لاعتقاده

إلاإليهايسافرلاأحداأنومعلوم[)7(،قربةاتخاذهجهةمنالتحريم

لذلك.

243(.)ص)1(

)2()ف،ك،ط(:"بطلان".

."سيلمقدا":دةزيا(ط،ك،ف)3()

".مضمونهالذيلحديثابان":زيادة(ط،ك،)ف(4)

".وجهين"من(:)ف"،جوابانعنه"(:م،)ب()5

".ذلكان":(ط،ك،)ف)6(

".وجهينمنالتحريمفصار"(:)موفي(.ط،ك،)فمن)7(
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منوليسجائز،فهذا،مباحلغرضإليهايسافرأنالرجلنذرإذاوأما

.البابهذا

ال!حريم.يقضيوالنهي،النهييقتضيلحديثا1(هذا)أن:نيالتاوالوجه

اهلباتفاقضعيفةفكلهالمجي!النبيقبرزيارةفيالاحاديثمن)2(ذكرهوما

شيئاالمعتمدةالسننأهلمنحديرولم،موضوعةهيبل،بالحديثالعلم

المدينةأهلإمام-مالكبلمنها،بشيءٍالائمةمنأحديحتحولممنها،

يقولانكره-المسالةهذهبحكمالناساعلمهمالذينصحابه)3(والنبوية

وا،عندهم4(معروفا)اللفظهذاكانولو.لمجي!النبيقبرزرت:الرجل

لمدينة.اأهللمعايكرههلمجميوالنبيعنمأثوراأومشروعا،

لمذلك،عنسئللما-بالسنةزمانهفيالناسأعلم-أحمدوالامام

نأهريرةبيأحديثإلاالاحاديثمنذلكفيعليهيعتمدماعندهيكن

عليهاردحتىروحيعلياللهردإلاعلييسلمرجلمنما":قاللمجي!النبي

")5(.السلام

")6(."سننهفيأبوداوداعتمدهذاوعلى

)ب،ف،م(.فيليست"هذا")1(

"ذكر".)م(:"ذكروه"ه)ف،ك،ط(:)2(

فقط،الاصلمن)3(

سهوهمشروعا"":الاصل(4)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن(8101)5حمداأخرجه)5(

وقال(.421)ص"لحينالصارياض".صحيحب!سناد:النوويقال(.174)5رقم)6(

جيد.سنده:العراقي
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إذاكانانه"عمر:بناللهعبدعنروىالموطا")1(،"فيمالكوكذلك

بكر،أباياعليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام:قالالمسجددخل

".ينصرفثمبت)2(،ياعليكالسلام

عيدا،قبريتتخذوالا":قالانه!ي!النبيعنداود")3(بيا"سننوفي

".كنتمحيثماتبلغنيصلاتكمفانعلي،وصلوا

بنحسقبنحسنبناللهعبدانمنصور":بنسعيدسن!"وفي

رسولإن:لهفقاللمج!،النبيقبرلىإيختلفرجلاراىطالببيابنعلي

صلاتكمفإنعليوصلواعيدا،قبريتتخذوالا":قاللمجم!مالله[ا21]ق

سواء.إلامنهبالاندلسورجلنتفما")4(كنتمحيثماتبلغني

اللهلعن":موتهمرضفيقالنهلمجي!النبيعن")5(الصحيحين"وفي

ولولافعلوا)6(.مايكذرمساجد"أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهود

مسجدا.يتخذأنكرهولكن،قبرهلابرزذلك

فيالدفنمناعتادوهماخلاف،عائشةحجرةفيدفنوهوهم

منصور.بنلسعيد243()2/:الاقتضاء""فيالاسلامشيخوعزاه،فيهأجدهلم(1)

صحيح.بسند(1911)5:شيبةأبيابنوأخرجه

ابه".يا")ب(:)2(

حسن.بإسناد:المصنفقال088(40)احمدخرجهو(.)1746رقم)3(

338،/1):الاقتضاء""فيسندهالمصنفوساقمنصور،بنسعيداخرجه()4

جيد.وسنده762()5:شيبةبيأوابن(،2172/

".عائشةعن":زيادة:(ط،)كوفي(.52)9رقمومسلم(،0913)رقمالبخاري(5)

".عائشةقالت"م(:)ب،فيبعده)6(
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وثنا.قبرهفيتحل)1(مسجدا،ويتحدقبرهعندأحديصليلئلاالصحراء؛

عنمنفصلةالنبويةالحجرةكانتلما-والتابعونالصحابةوكان

لصلاةلا،إليهاحديدخللا-الملكعبدبنالوليدزمنلىإالمسجد

كانواإنماجميعههذابل،هناكدعاءولابالقبر،)2(تمسحولا،هناك

المسجد.فييفعلونه

الدعاءوأرادوا)3(،عليهسلمواإذاوالتابعينالصحابةمنالسلفوكان

القبر.يستقبلواولم،القبلةمستقبليدعوا

ولاأيضا،القبلةيستقبل:حنيفةأبوفقال؛عليه/للسلام)4(الوقوفماو

القبر.يستقبل

أحديقلولم.خاصةالسلامعندالقبريستقبلبل:الائمةأكثروقال

حكايةإلاذلكفيوليسالدعاء،عندالقبريستقبلإنه)5(:الائمةمن

يمس!لاانهعلىالائمةواتفقبخلافها.ومذهبه،مالكعنتروىمكذوبة

يقبله.ولاع!ي!النبيقبر

لىتعاباللهالشركأصولمنفإنالتوحيد،علىمحافظةكلهوهذا

>وقالوالا:لىتعاقولهفيالسلفمنطائفةقالكمامساجد،القبوراتخاذ

منفيتخذ""وسقطته"ويتخذوه")م(:فيتخذ"،ويتخذه"(:)ف55"،.ويتخذه"(:)ك(1)

(.)ب

.للسياقالموافقهووالمثبت."يمسح"(:ب،)الاصل)2(

هلمج!([النبيعلى"(:ك،)ف)3(

".المسلموقوفوأما")م(:(4)

ط(.ك،)ف،منسقطتإنه"ه.يستقبل"بل)5(
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:لواقا.[23:أنوح(ونئراويعوقولايغوثسواعاولاوصاولاتذرنءاصلهتكمتذرن

ثم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوحقومفيصالحينقوماكانواهؤلاء

فعبدوها".الامدعليهمطالثم،تماثيلىصورهمعلىصوروا

وذكره،عباسابنعن")1(صحيحه"فيالبخاريالمعنىهذاذكروقد

السلف،منواحدغيرعنالتفسير")2("فيوغيرهالطبريجريربنمحمد

بسطتوقد،طرقعدةمنالانبياء"قصص"فيوغيره)3(وثيمةوذكره

الموضع.هذاغيرفيالمسائلهذهاصولعلىالكلام

علىالتيالمشاهدلزيارةالسفرفيالأحاديثهذهوضعمنولو

المساجد،يعطلونالذين،ونحوهمالرافضةمن،البدعاهل)4(القبور:

لمدينفيهاويبتدع)6(،ويكذبفيهايشركالتيالمشاهد)5(ويعظمون

)0294(.رقم)1(

)2(.)23/303-503(

،أخباري،الفسويالفارسيالوشاءيزيدأبوالفراتبنموسىبن-الواوبفتح-وثيمةهو:)3(

صاحب:العقيليقال237(.)توغيرها.الانبياء"قصصو"""الردةفيمصنفاتله

وموضوعاتهكثيرةمناكيركنبهوفي،بهباسلا:قاسمبنمسلمةوقال،أغاليط

":الاعيانوفياتو"374(،)8/:"الميزانلسانو"5(،)6/:"الاعتدالميزان"انظر:

/6(21-13).

أهل".هم"م(:)ب،)4(

شريكلاوحدهويعبد،اسمهفيهايذكرانامرالتياللهبيوتيدعون":زيادة(ك،)ف)5(

المشاهد".ويعظمون،له

"فيها".)ب،م(:فيبعده)6(
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دونالمساجدذكرفيهما)1(إنماوالسنةالكتابفإنسلطانا،بهاللهينزل

عندلوجوهكموأقيموبالقسطربقلأمر>:لىتعاقالكماالمشاهد،

يعمر!نما:لىتعاوقال2[.9:لاعراف]1<الدينلهنحلصبدعوهوستصحم

وأن>:لىتعاوقال18[.:]التوبةلأضر(واليومباللهءامفمنللهمسنجد

تئشووهفولا>:لىتعالوقا.[81:لجن]ا(أحدااللهمعلدعوأفلادلهالسسجد

فغمئنظلمومق>:لىتعاوقال[.187:السنجد(]البقرةفيعبهقوننتمو

.[411:لبقرة]1<-اسمهيذكرفيهاأنللهمسحد

قبلكمكانمنان":يقولكانانه)2("الصحيح"فيلمجي!عنهثبتوقد

نهاكمأنيفإمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد.القبوريتخذونكانوا

ذلك".عن

علم.وتعالىسبحانهوالله،الاسلامشيخبهجابمااخرهذا

*!لإ*

ولما.لجوابافيإليهأشاركماكثير،هذامثلفيالكلاممنوله

وكتب،المصريةالديارلىإبهوبعثوا،كتبوهلجوابابهذادمشقفيطفروا

122[]قالمكتوبالسؤالهذاعنلجواباقابلت:الشافعيةقاصدعليه

قبرزيارةجعلهالمحرر)3(وإنما:قالأنلىإ.فصحتيميةابنخطعلى

"فيه".:النسخبقية)1(

عنههاللهرضيجندبحديثمن)532(مسلمأخرجه)2(

المحه""(:)ك،المخر""(:)فالمحز"،"كثير:ابنوكتاب)ب(وفي،الاصلفيكذا)3(

-.يأباهوالسياق،كذلكوليس(.)طفياثبتهاوكذلك"المحرف:لعله"وبهامشها
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بها.مقطوعابالاجماعمعصيةعليهماللهصلواتالانبياءوقبور!لمجوالنبي

لجوابوا!الاسلامشيخعلىالتحريفهذالىإفانظر!كلامههذا

قولينذكر)1(فيهوإنما.لحينوالصاالانبياءقبورزيارةمنالمنعفيهليس

شدغيرمنالقبوروزيارةالقبور.زيارةمجردلىإوالسفرالرحلشدفي

.اخرىمسالةالزيارةلمجردالرحلوشد،مسالةإليهارحل

ويندبيستحبها،بلرحل،شدعنالخاليةالزيارةيمنعلاوالشيخ

فيالزيارةهذهلىإالشيخيتعرضولم،بذلكتشهدومناسكهوكتبهإليها.

واللهمنها.المنععلىجماعالاحكىولا،معصيةإنها:قالولاالفتيا،

خافية.عليهلاتخفىلىوتعاسبحانه

الكلامكثر،المصريةالديارلىإالمذكورالقاضيخطوصلولما

بعضهمشارووتكلموا،فاجتمعوابها)2(،القضاةوطلب،الفتنةوعظمت

)3(.ذكرهتقدمماوجرى،بهالسلطانفرسم،الشيخبحبس

ذكرهايمكنلاالقضيةهذهفيالقائمينعلىامورذلكبعدجرىثم

)4(.الموضعهذافي

ماأووكذا.كذاتيميةابنفتوىمنالمتحررانالمعنىويكون،الاصلقيمالاقربو

هذينوعلى.معصيةالانبياءقبورزيارةجعلههوالنقدموضعأن:والمعنى(،)بقي

تيمية.ابنكلامحرفوانه،القاضيهذاعلىلهادياعبدابناستنكاريصحالتفسيرين

ذكر"."فيه)ب(:)1(

بها".واجتمع"(:)ففيبعده)2(

بعدها(.وما693)ص)3(

893(.-793)صلهموقعمابعضلىإجمالاإإشارتهوسبقتمفصلا،ذكرهاليته(4)
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للشيخ[انتصارابغدادلعلماءأجوبة]عدة

:(1)وصورتهآخرجواب

آلوفجمصلرآتج!%لمحه

عن)2(ويسررب

لى:تعااللهلىإالفقيرالعبديقول

أشرفعلىوالصلاة)3(،مننهالشائعة،نعمهالسابغةاللهحمدبعد

جمعين.أوصحبهالهوعلى!شي!محمد،والمرسلينالانبياء

وسدبان،بلادهعلىبرحمتهوتفضل،عبادهعلىاللهمنقدحيثإنه

اللهخصصهمنإلى)4(الحنيفيةالملةأزمةسندو،المحمديةالامةأمور

الروحانية،السعاداتباكملوخصصه،النفسانيةالكمالاتبافضللىتعا

علىالمتوكل،اللهبحبلالمعتصم،الفضلسننومبدي،العدلسننمحصي

المستضيء،اللهبقوةالمستظهر،اللهباوامرالقائم،اللهبنعمالمكتفي،الله

رقابزالتولا،شانهالملوكسائرعلىعلىو،سلطانهاللهأعز،اللهبنور

بغداد،علماءلىإالمسالةهذهفيالشيخبهاجابماوصل"وقدك(:)ف،فيمكانه(1)

بذلك،خطوطهمورايت،بموافقتهوكتبوا،لهالأمصار[:]فالانتصارفيققاموا

كتبوا".ماصورةوهذا

ف(.،)بفيليست)2(

".مننهالسابغة")ك(:،"مننهالسائغةالسابعة"(:)ف)3(

"."علىك(:،)ف(4)
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ليموازالولالمراسمه)1(.طائعهالعبادعناقو،لاوامرهخاضعةالامم

مدحورا.مذمومابخزيهصولتهومعاديمحبورا)2(،بطاعتهدولته

يكونان-وشرفاعلوااللهزادها-المقدسةلحضرةامن)3(فالمرجو

ومدار،الدينوعمادالاصفياء،وصفوةالانبياء،ورثةهمالذينللعلماء

والشمقةالرحمةمنونصيبوافر،السلطانيةالعنايةمنحظ،اليقينأهل

لانها؛سيئةتحبطهالاوحسنة،فضيلةتعادلهالامنقبةفانهاظاهر)4(،

الله.خلقعلىالشفقةوخلاصة،اللهلامرالتعظيمحقيقة

)5(لمالعاالامامالشيخسئلهماعلىوقفالمملوكأنريبولا

وما،تيميةابنأبوالعباسالدينتقي،عصرهوفريد،دهرهوحيد،العلامة

اقتضا5ماحسب،البابهذافيالعلماءقالهماخلاصةفوجدتهبه=أجاب

لا،والالتزامالالزاممنالبحثإليهادىوما،الصحيحنقلهمنلحالا

يقتضيما-باللهلعياذو-فيهوليس،تجاهليعتريهولا،تحامليدحله)6(

لمجيم.الرسولبمنزلةالتنقيصاوالازراء

بالازراءيتفوهواأنالعصبيةتحملهمأنللعلماءيجوزوكيف

."لمراسه":()ف(1)

."مجبورا":(ط،)ك(2)

".ألطافمن"(:ك،ف،)ب)3(

و)ب(:(،ط،)كمنسقطتظاهر([و")ف(،منسقطظاهر".."ونصيب4()

."...نصيباو":والاصل،."..نصيب"

(5ط،ك،)ففيليست)5(

"."يداخله(:ط،ك،)ف)6(
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؟!السلامعليهالرسولحقفيوالتنقيص

تزيد!و(1)النبيقبرزيارة[12ه]قأنمتصوريتصورأنيجوزوهل

ذلك!منللرسولحاشا!؟تعظيمهمنينقصمماتركهاوهلإ؟قدرهفي

الازراءعلىتدلقرائنهناكوكانابتداء،ذاكرذلكذكرلونعم

صريحا،لا)2(كنايةيكونكانأنهمع،ذلكعلىحملهأمكن،والتنقيص

!؟)3(لجدالواالبحثوطريق،السؤالمعرضفيقالهوقدفكيف

ليستالزيارةانالعقلاء:وأنظارالعلماءكلاممنالمفهومأنمع

يبرلم،طاعةأوبعبادةتييأأنهحلفلوحتىبمجردها)4(،وطاعةعبادة

بها.

هذهنذرأندكر-أصحابنامتأخريمن-كبئ)5(ابنالقاضيلكن

نقلذلكفييساعدهلا،بهمنفردوهوناذرها.تلزمقربةعندهالزيارة

عليهقولهفيالنبويالخبرمطلقيقتضيهوالذي،صحيحقيالسولاصريح

غيرلىإالرحالشديجوزلاأنهاخره-لىإ"...الرحالتشدلا":السلام

.ـ(["قبره:النسخبقية(1)

"."كتابة)ف(:2()

".لجدلا"(:ط،)ك)3(

لمجردها"."(:ط،)ك(4)

اصحابمن،الشافعيالدينوريالقاسمابوكجبنيوسفبنحمدبنيوسفهو:)5(

":الشافعيةطبقات"انظر(5040)ت.كثيرةتصانيفله،المذهبفيالوجوه

.(183/)17:النبلاء"سيرو"،للسبكي935()4/
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كان-ندبيتهاو،وجوبهاوذكر)1(ماغيرلىإالشدجوازاعتقدفمنذكر.ما

قدرعلى-غيرهاوكفرإما-معصيةالنهيومخالفة،النهيلصريحمخالفا

وجه؛مناخصوالزيارة.النهيوصفة،وتحريمه،ووجوبه،عنهالمنهي

عنها.منهيالشدومععنها،منهيغيرشدبغيرفالزيارة

الموقوفالمذكورالوجهعلىالدينتقيالشيخذكرهفما؛لجملةوبا

عتابا.يوجبولاعقابا،عليهيستحقلم،عليه

لرافةبعينوالنظر،عليهبالتولسعةاحرىالسلطانيةوالمراحم

المزيد.علوالملكيةوللاراء،إليهوالرحمة

نعمه.علىللهحامدا)2(،الشافعيالكتبيابنحرره

آخرجواب

الموفق.الله

رئيس،الخلفوقدوة،السلفبقيةالاوحد،الاجلالشيخبهاجابما

الخلافمن-والدينلحقواالملةتقي،المدققينوخلاصة،المحققين

لا،العلاماهلكتبمنكتابماغيرفيمنقولصحيح،المسالةهذهفي

!مغضولا!،اللهلرسولثلبذلكفيليسإذذلك؛فيعليهاعتراض

عصي!وقدره

ط(.ك،)ف،منسقطذكر"ما55"فمن.)1(

بابنالمعروف،البغداديالشافعيالمحاسنأبوإلياسبنإسماعيلبنيوسف:لعله)2(

رجب"ابنمشيخةو"،رافعلابن(017)2/":الوفيات"انظر75(50)تالكتبي

.(131)ص
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لزيارةالسفرتحريمعلىكتبهفيالجوينيمحمدأبوالشيخنصوقد

فيعياضبنموسىبنعياضالإمامالقاضياختياروهو)1(القبور،

أصحابنا.منالمتأخرين)3(أفصلوهو)2(."إكماله"

بيتأو،المدينةلىإبالمشيعلي:قالومن")4(:"لمدونةا"ومن

فلياتهما".مسجديهما،فيالصلاةيريدانإلاصلا،ياتيهمافلا،المقدس

منأنأصلنا:منإذبها،الوفاءيجبطاعةقبرهزيارةنذريجعلفلم

هوكما-بالشرعواجمبهوماجنسهامنكانبها،الوفاءلزمهطاعةنذر

يكن.لماو-حنيفةابيمذهب

المسألة:هذهعقيبإسحاقبنإسماعيلإسحاقأبوالقاضيقال

لزمه(لماإهطاعةزيارةنذركانولوإتيانهما،لزمهلمافيهماالصلاةولولا

ذلك.

فيبشير)6(ابنوالشيخ"،تقريبه"فيالقيروانيذلكذكروقد

ه"وهذا":(ط،ك،)ف(1)

(2)(4/944).

البخاريشرجفيالقسطلانيكلامبنقل)ك(ناسخوعلق."أفصل"من(:ط،ك،)ف)3(

لزيارةالرحلشذمنعهفياللهرحمهتيميةابنفيسع":قالثمه..]لرحلشدمسالةفي

كانإن،وغيرهموعياضاحسيناوالقاضى،الجوينيمحمدأباوسعماالقبور

".عنهالمنقولفياهـكذامرضاةيعذالانصاف

(4)(/218)5

النسمخ.بافيمنسقطتلما"و""،زيارته"نذر)ب(:)5(

"ابن=:لىإط(ك،)ف،فيتحرفتبشير"ابن"و)ب(،منسقطتذلك"ذكر"وقد)6(
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"."تنبيهه

المساجدمنمسجدلىإالمشينذرومن:مالكقال":المبسوط"وفي

إلىإلاالمطيتعمللا":لمجيملقوله؛لهذلكأكرهنيفا:قال،فيهليصلي

هذا".ومسجدي،المقدسبيتومسجد،الحراملمسجدامساجد:ثلاثة

قريبا،يكوننإلاعنه)1(:"الموازية"فيالموازبنمحمدوروى

رحل.بشدليمسلائهالوفاء؛فيلزمه

علىيحرم)2(:التمهيد""كتابفيالبرعبدبنأبوعمرالشيخقالوقد

مساجد.لحينوالصاالانبياءقبوريتخذؤاأنالمسلمين

هذهفيأجابمقينسبأن126[ق1يجوزفلاهذا؛تقرروحيث

موجب،غيرمنبذلككفرهفمنالكفر،لىإعنهمنهيسفرباصنهالمسألة

فاسق.فهووالاكافرفهو،ذلكمستبيحاكانفإن

)3(:"المعلم"كتابفيالمازر!عليبنمحمداللهعبدأبوالامامقال

والاكفر،فقد)4(لذلكمستبيحاكانفإن،القبلةأهلمنأحداكفرمن"

قيإماماكان،التنوخيالطاهرأبوبشير،بنالصمدعبدبنإبراهيموهو:."سيرين

المذهب"الديباح"انظر(5260بعد)تواختيار.اجتهادصاحب،مالكمذهب

87(.)ص

(.ط،ك)ف،فيليمست(1)

()/2(1/168).

"."العلمإلى)ب(فيوتحرفت(./))3(

"ذلك".ط(:ك،)ف،)4(
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يكونبماويعزرهيؤدبهأنإليهأمرهرفعإذالحاكماعلىيجب،فاسقفهو

أعلم.لىتعاوالله."اثمفهوعليهالقدرةمع(1ذلك)تركفان،لامثالهرادعا

المالكية)2(للطائفةالخادمالبغداديالرحمنعبدبنمحمدكتبه

منشئها.علىلىتعااللهرحمة،المستنصريةالشريفةبالمدرسة

)3(:الحنبليالحقعبدابن124[]قالدينصفيالامامتحتهوكتب

الهوعلىمحمد،سيدناعلىوصلواته،العالمينربللهلحمدا

بحرالعضائل)4(،جامع،العاملالعالم،الاماممولاناذكرهما.الطاهرين

هذا،خطيأمامخطه)5(الكاتب،الدينجمال،الفضملومنشأ،العلوم

لجليابالحقفيهاتىالانعام،سوابغعليهواسبل،الاسلامبهاللهجمل

)6(اللذينلجوابواالسؤالإذ؛المشايخإغضاءعنفيهوأعرض،الواضح

)7(المطابقلجوابافيأتىأنه،وعقلفطنةذيعلىيخفىلاتقدماه،

)ف،ك(.في،)1(ليست

لابن333()ص"المذهبالديباج"فيترجمتهعسكر.بابنيعرف."لطائفة")ب(:)2(

0فرحون

أعيان"فيوترجمته،.فقالغيره"اجابمنها:وبدلاك()ف،فيليستالعبارةهذه)3(

صاحبوهو84(.-77)5/:"الحنابلةطبقاتعلىالذيلو"(،181)3/:العصر"

".الاطلاعمراصد"كتاب

ه"ئدلفواوا":دةزيا:(ك،)ف(4)

."تبكا":(ك،ف)(5)

ه"ناللذا"لوجه1و،كذا(6)

."لمطابقبا":(ك،)ب)7(
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نأإلاذلكفيعليهيبقولم،تقدموهالذينالعلماءأقوالبحكاية،للسؤال

اقوالهم.حكىالذينالعلماءكتبمنلهفيبرزهنقلهفيمعترضيعمرضه

يحملهمتجاهلأو،يقولمايعلملاجاهلإما،بالتشنيعلهوالمعترض

لىتعااللهأعاذنا،مقبولالعلماءعندهوماردعلىلجاهليةا1()وحميتهحسده

)2(.الطاهرينواالهبمحمدالنكد،مخايلمنوعصمناالحسد،غوائلمن

الحىعبدبنالمؤمنعبد:ورضوانهربهعفولىإالفقير)3(العبدكتبه

علىوصلواته،للهوالحمد،امينالمسلمينولجميعلهاللهغفر.الخطيب

)4(.وسلامهلهونبيهمحمدسيدنا

***

)5(المالكيةالشامأهلعلماءلبعفقاخروجواب

حسبي.وهو،للهلحمدا

لىإسافرمنوأما.بمشروعليسالثلاثةالمساجدغيرلىإالسفر

اللهرضي-صاحبيهغ!وعلىالنبيعلىويسلمفيهليصلي!لخيمالنبيمسجد

العلماء.باتفاقذكر)6(كمافمشروع-عنهما

".)1()ف،ك(:"وحمية

وينبه".العالمينربدلهلحمدوا،الطاهرينالطيبينواله..."(:ك،)ففيالعبارة)2(

يجوز.لاع!مروبالنبيالسؤالأنلىإ

)ب(.فيليستو"الفقير")ك(،فيليست"العبد")3(

فقط."جمعينأوللمسلمينلهاللهغفر"(:ك،و)ف"،..ولوالديهله.."(:)ب()4

لحنبلي.االبتيابنجواببعد(ك،)ففيمتأخرلجواباهذا()5

.ذكرنا"":()ب(6)

941



السفرفهذا؛الصلاةيقصدولملمجيولزيارتهالمطيإعمالقصدلووأما

ومنهمعنه،منهيإنه:قالمنمنهمنوللعلماء،خلافافيهرجلذكرإذا

جعلهفمن-قربةولابطاعةليس)1(القولينعلىنهو،مباجإنه:قالمن

وذكر-جماعبالاحراماكانالقولينهذينهقتضىعلى)2(وقربةطاعة

من)3(يلزممايلزمهلم=القولينأحدرجحأومنهما،قولكلحجة

!و.بالنبيإزراءولاذلك،فيتنقصلاإذ؛تنقص

قبرياتيننذرأنهسمألهلسائل-عنهورضياللهرحمه-ماللنقالوقد

كانوان،فيهوليصلفليأته!ي!النبيمسجدأرادكانإن:فقالكرو،النبي

ثلاتةإلىإلاالمطيتعمللا"جاء:الذيللحديث؛يفعلفلاالقبر،اراد

.(4)أعلموالله،مساجد"

)6(.المالكيالوليدبي)5(أبنعمروأبوكتبه

بها.المفتينخطمنكلهاالاجوبةهذهنقلت

***

".)1()ب(:"قولين

و)ب(.الاصلمن"وقربةطاعةجعلهفمن")2(

)ب(.فيليست"يلزم"ما)3(

)ب(.فيليست"اعلم..."للحديث4()

)ب(.فيليست"ابي")5(

ابنقال2(.1/47):"الكامنةو"الدرر(476/)18":والنهاية"البدايةفيترجمته)6(

74(.5)ت"الكثيرةالنافعةوفتاويهصلاحهوعلىعليهالماس"وتاسفكثير:
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فقاموابغداد،علماءلىإالمسألةهذهفيالشيخبهأجابماوصلوقد

ماصورةوهذه،بذلكخطوطهمورأيت،بموافقتهوكتبوا،لهالانتصارفي

كتبوا:

(1)لس!صيرالرآتجصالمحه

رسولهعلىوالسلاموالصلاة،كلامكلفاتحةهوالذياللهحمدبعد

لهدىاأعلام،الكرامالبررةوأصحابهالهوعلى،الانامخيرمحمد

.الظلامومصابيح

،الامامالشيخحكاهما:عفوهلىإحوجهمو)2(،اللهعبادأفقريقول

السنة،ناصر،الشريعةركن،الاسلامجمال،الانامافتخار،الهمامالبارع

هذافيالاماثلالعلماءقدوة،الفضائلأشتاتجامع،البدعةقامع

جمعين-اعليهماللهرحمة-النبلاءوالائمةالعلماء،أقوالمن،الجواب

فرقمنوأظهر،النئرينمنأوضحبل،يتقنعلاومكشوف!،يدفعلابين

علىالمتفقلحديثا:المسألةهذهفيوالعمدةعين)3(.لذيالصبح

صيغته.)4(احتماليمنالعلماءبينالخلافومنشأصخته،

غيرهواجاب"فيهما:هناوبدله(414)صك(،)ففيذكرهسبقالتصديرهذا(1)

فقال".

0"عباده":()ف(2)

".عينين"لذي:النسخبقية)3(

".احتمال")ب(:)4(
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نفي:وجهينذات)1(."..الرحالتشدلا"!يو:قولهصيغةانوذلك

فضيلةنفي)2(فمعناه،النفيمعنىلحظفإنلهما،لاحتمالها،ونهي

لوإذ)3(.الثلاثةالمساجدغيرلىإالمطيوإعمال،الرحلشدواستحباب

فضيلتهمالىإالنفيتوجهفتعينرفعهما.لامتنعوقوعهمافرض

وشدالمطيإعمالانيعتقدماكلفيعاموهذاذاتهما،دونواستحبابهما

جرىوما،الصمالحينقبوروزيارةالمساجد،من؛وفضيلةقربةإليهالرحال

لىإالمطيلاعمال)4(النفيذلكوإثبات.ذلكمناعمبل،المجرىهذا

ذلكإثباتضرورةبدليل)5(،العمومذلكمنخرجومالثلاثةالمساجد

بينالحكمافترقلماوإلاإلا"،"بعدلمالجملةاصدرفيالمقدرالمنفي

الفضيلةنفيمنيلزملاوحينئذ)6(.مفترقوهوبعدها،وماقبلهاما

الاباحة.نفيوالاستحباب

هذهانلىإبالنظرالسفر،هذابإباحةقالمنمتمسكوجهفهذا

القصر.جوازذلكعلىوبنىنفي،الصيغة

المطي[123]قإعمالعننهيهحينئذفالمعنىملحوظا،النهيكانوان

يجه.تخرتقدم(1)

اهـ"هامشهعلىالاصلفيكذا،"فمعناه"هامشها:وفي([،فمقتضاه")ك(:)2(

حسين.يوسفأبوإسماعيل

)ف(5منسقطت"الثلاثة...المطي":وعبارة."الرحال"شد(:ك،)ف)3(

)ب(.منوالمثبت"المنفي":الاصل(4)

(.ك،)فمنسقط"العموم...المنفي)أ(5)

حينمذ"."(:ط،ك،)ف)6(
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ناالاصوليينعامةعندالمقررإذ؛الثلاثةالمساجدغيرلىإالرحالوشد

فهذا.الادلةمقتضىحسبعلى،كراهتهأوبتحريمهقاضالشيءعنالنهي

عنه)1(.منهيالكونهالسفر؛هذافيالقصرجوازبعدمقالمنمتمسكوجه

الشافعية،منالجوينيمحمدابوالامامالشيخ:بحرمتهقال)2(وممن

القاضيأشارالذيوهو،لحنابلةامنعقيلبنالوفاءأبوالاماموالشيغ

.اختيارهلىإ-المالكيةمن-عياض

ماعلىفمحمول)3(القبور؛زيارةاستحبابفيالاحاديثمنجاءوما

بينهما.جمعامطي،واعمالرحلشدفيهيكنلم

"الرحالتشدلا":حديثغيريكونانيصلحلا:يقالأنويحتمل

الصحيح.أقسامأعلىمنلكونه؛الدرجةفيإياهمساواتهلعدممعارضا،

أعلم.لىتعاوالله

اللبيب،فيهيحارأمروهذا،المجيبعلىوضيقزريانهبلغ)4(وقد

المسالةهذهفيجوابهفان!مريبشكفيبهويقعالاريب،منهويتعجب

والانبياء.لحينالصامنبالغضحاكماًوليسالعلماء،خلافبذكرقاض

المتفقلحديثافي-عليهوسلامهاللهصلوات-كلامهبمقتضىالاخذفان

)ب(.منسقط"عنه..هذا.في"(1)

"ومن".:الاصل)2(

".فمحمولة")ف(:)3(

"."بلغني)ف(:عداالاصولفيكذا()4
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عنوالعدول،ونواهيهأوامرهتتبعفيالقصوىالغايةهو:إليه)1(رفعهعلى

فيه.مريةلامماوذلكمحذور،ذلك

خلاففيهافذكر،مسألةعنسئلمنعلىحرجفأي؛كذلككانواذا

كذلكيزللمالامرفان!العلماء؟)2(أقوالبعضلىإفيهاومالالفقهاء،

الدهور.وتعاقبالعصور،مرعلى

المفضي،الهوىنضو)3(امتطاءعلىإلاالقادحمنمحمولذلكوهل

لحقيق،فرائدهمنويلتقط،فوائدهمنيقتبسمنفان،التوىلىإبصاحبه

وهل.المستقيموالذهن،السليمالفهملهممن،بالتكريموخليق،بالتعظيم

وقولالسائر،المثلفيقيلكماإلاالظاهر،فيعليهالمظاهرحكم

")4(.ويذميؤكلالشعير":الشاعر

سنمار)5(يجزىكمافعلوحسنكبرعنالغيلانأبابنوهجزى

:6([)]وغيره

".رفعهصحة")ك(:،"رفعهصحته")ف(:(1)

)ب(.منسقط"أقوال...الفقهاء"2()

لمثبتوا،"لصهوه:نسخةلىإإشارةلهامشاوفي"تصولد.(:)ف،"نصر":الاصل)3(

المهزول.والنضو:)ك(5من

)ب(.فيليست"..0"الشعير)4(

و"خزانة(،138)2/:"ني"الاغا[نظرسعدهبنلسليطلبيت1و.سمنار"":الاصل)5(

.(1/572):"لادبا

":و"الاغاني(،1/471):والتبيق""البيانانظرأسماء،بنلمالكوالبيتان(.)فمن)6(

17(/.)238
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وزنايوزنالناعتونينعتمماهو،الدهوحديث

لحناكانمالحديثاوخيرنا،احياوتلحن)1(رائعمنطق

هواغدلوالغدلوأعلى+ألاقومشئانيخومئ!م>ولا:لىتعااللهقال

وقال8[.لالدة:]1<تعملونبماخب!اللهتاللهوائقواللتقوممنأقرب

اللهإناللهواتقواوالعدوننثمافيعلىتعاونواولاوالعقوىلبراعلىوتعاونوا>:لىتعا

قولاو!ولواالئهالمواءامنواينا>يايها:لىتعاوقال2[.:]المائدة(العقابسثديد

!ؤؤ!فازفقدورشولهواللهيطعومنذلؤلبهتمولغفرلكمأغمن!لكئميصلخ!سدلدا

نإيخصرهمنالله>وسنر%:تعالىوقال71[.-07:لاحزاب]1<عظيما

.[04:لحج]ا(عريزلقويألله

يسلكانالكريماللهنسأل.الإطالةعننكبتلماالملالةخشيةولولا

كلعلىإنه،الغوايةمسلكوإياكميجنبماوأن،الهدايةسبل)2(وبكمبنا

ونعم)3(لىالمونعم،الوكيلونعماللهحسبناجدير،وبالاجابةقدير،شئ

النصير.

المرسلين.سميدعلىوسلامهاللهوصلوات،العالمينربللهوالحمد

المنتجبين)4(.الكراموأصحابه،الطاهرينوالهالنبيمحمد

."ئبصا":يةلرواوا.خطأ"بعرأ":(ك،ف)(1)

.([سبيل":(ط،ك،ف)(2)

حسبنا"."وهو)ب(؟وفي(.ط،ك)ف،فيليست"المولى"نعم)3(

هأالمنتخبين"ا(:ط،ك،)ف(4)
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بنيوسفالدينجمالالعلامةالامامالشيخجوابهذا

ومن)2(.اللهرحمه)1(الحنبليالبتيابنالسلامعبدبنالمحمودعبد

)3(.نقلتخطه

!!!

":الحنابلةطبقاتعلىالذيل"فيترجمتههـ(.)726سنةشوالفيتوفي(1)

/4(.)463

."55.المؤلف"قالط(:،ك)ف،فيبعده)2(

()بوالاصلفيوهو،المالكيةمنالشامعلماءاحدجواب(ط،ك،)ففيبعده)3(

الحنبلي.البتيابنجوابقبلمقدم

426



وصورته:بغداد،أهلأجوبةمعوردكتابعلىووقفت

الرفجصالرتج!إلمحه

أيامبدوام،المحمديةالشريعةومعز،الاسلاميةالملةناصرللهالحمد

لباسلىتعااللهألبسها،الناصرية)1(المالكية،السلطانيةالمباركةالدولة

ليالليابمرورالمستمرالنصربحليةوحلاها،بالدوامالمقرونالعز

الهوعلى،الأنامجميعلىإالمبعوثالنبيعلىوالسلاموالصلاة.والايام

.الكرامالبررة

مبذولابرحماورفدك،للسائلينمفتوحايزللمبابكإناللهم

منحتهومن.سواكأحدايساللم،وحدكمسألتكعودتهمن،للوافدين

العظيمالربأنت.بحماكإلايحتمولم،غيركعلىلفدلم،رفدكمنائح

،غيركإلهلاالذيأنت،محرمعبادكعلىغيركبابفصد.الاكرمالكريم

ومحظم،أسماؤكوتقدست،ثناوكوجل،جاركعز،سواكمعبودولا

.غيركإلهولا،بلاوك

اوليائكبامتحان[127]قجاريةخلقكفيسنتكتزللم)2(

فيلكليزدادوا،إليهملدنكمنوإحسانا،عليهممنكتفصلاحبابك)3(،و

الناسأكثرولكنشكرا.التقلباتجميعفيولانعمكذكرا،لحالاتاجميع

"هالملكية")ب(:(1)

ولم"."ك(:)ف،)2(

وأحبائك".")ف(:)3(

427



اتعبون(إلاومايعماهاللناس!نضربهاودشر>.يعلمونلا

ه[34:لعنكبوتا]

قد)1(،يبخللاالذيالكريمنتو،يعلملاالذيالعالموأنتاللهم

الدعاءإخلاصترفعتزللمقلوبناأن،والعلانيةالسرعالمياعلمت

هذهبإمدادتسعفناأن=ناطقةوالعلانيةالسرحالتيفيوألسنتنا،صادقة

والرفعةالعلاءبمزيدالناصريةالسلطانيةالميمونةالمباركةالدولة

قواعدرفعذلكففي)2(،الكلمةبإعلاءفيهاامالناتحققنو،والتمكين

منبرئتالتيالدولةلانها؛الملحدينمكايد)3(وقمع،الديندعائم

والسيف.القلمطغيانمنوسلمت،لحيفواالجنفغشيان

المؤمنين:سرائرعليهوتشتملالمسلمين،ضمائرعليهتنظويوالدي

وإله،العالمينربفيهقالممن،للدينالناصرالملكالسلطانأن

لملوكالتمكينحصل)4(أرضهفيبتمكينهالذي-والارضينالسماوات

شاءفمن،يتلىالذيالعزيزكتابهفي-السلاطينوعظماء،الأرصن

مرواوالز!ؤةالصلؤةوءاتؤافامواالأرضفيمكتهمالذجم!إن>فليتدبر:

الارضفياللهمكنهممنوهو41[.:الحج1(المنكرعنونهوالالمعروف

لاظنا.يقيناتمكينا،

".تبخل...تعلم"(:ك،)ف."اللهأنتاللهم")ب(:(1)

".في"(:ط،ك،)ف)2(

".ورفع")ب(:)3(

(.)ب-فيليس"أرضهفي"(4)
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وصعملؤامنكل.امنواالذينالله>وعد:تعالى)1(بقولهيعنىممنوهو

وليمكنققبلهممقبااشتخلفكماالأرضفيليستضلفنهرلضنلخت

يمثركوتبلايغبدونتىئا!ههمبعدمنوليبدنخملهئمالذهـارتضىدينهمالم

.[55:]النور(شت!

الكريمة،المراحممن،المؤمنونوتعوده،المسلمون)2(عهدهوالذي

المسلمين.علماءواعطام،الديناهلإكرام:الرحيمةوالعواطف

الشريفةلحضرةالىإالصريحةالادعيةهذهرفععلىحملوالذي

لمجي!:قوله-الصحيحةبالنيةسبحانهاللهلىإمرفوعةتزللمكانتوان-

ولأئمةولرسوله"لله:قال؟اللهرسوليالمن:قيل،"النصيحةالدين"

وهذان(.4")بالنياتالأعمال":!يالهوقوله،)3(.وعامتهملمسلمينا

الامة.فيمستفاضان)5(،بالصحةمشهورانالحديثان

أوحد،النبيلالمكزموالإمام،لجليلاالمعصمالشيخهذاإنثم

لو،السلطانيةالدولةوعلام،الملكيةالمملكةطرازالعصر،وفريدالدهر،

ولامماثلعصرهفيلهليسالكبيرالامامهذاإنالقدير:باللهمقسماقسم

.<>أئنأ:قولهلىإو)ب(الاصلفيوالاية)ب(.فيليس"بقوله..تمكينا."(1)

عهد".")ك(:)2(

عنه.اللهرضيالداريتميمحديثمن()55رقممسلمأخرجه)3(

عنه.اللهرضيعمرحديثمن(91)70ومسلم(،1)البخاريأخرجه(4)

".ومستفيضان"(:ط،ك،)ف(5)
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مثلهوجودمنخلتوقدالتكفير.عن)1(غنيةبرةيمينهلكانتنظير=

علىجبلمنصفكلذلكعلىيوافق،الاقليمهذاإلا،الاقاليمالسبع

مدحهفيمطنبأطنبلوبلأطريه،عليهبالثناءولست.السليمالطبع

درة،تيميةابنأحمد.فيههيالتيالفضائلبعضعلىأتىلما،عليهوالثناء

تماثلهادرةالملوكخزائنفيليس،تباعولاتشترىفيها،يتنافس)2(يتيمة

.الاطماعمثلهوجودعنانقطعتوتؤاخيها،

بيأرفعسماع=والأتباعالمتبوعينوهىو،الاسماعأصملقد

ينقم128[]قأمرمثلهمنيقعوليس،القلاعلىإ-تيميةابنأحمد-العباس

مثلهينسبلامالىإونمعسب،عليهلبس)3(قدأمرايكوننإلا،عليهمنه

فهوقطمبالدنيافييكنإن،يليقلاالعاليةالحضرةعلىوالتطويل.إليه

التحقيق.علىالقطب

يوسفمنصبالزمانهذافي-شانهاللهأعلى-السلطاناللهنصبقد

إليه،البلادأهلوجوهاللهصرفلما،وعليهنبيناعلىاللهصلىالصديق

لديه.المدخر)5(القوتلىإهلهاواحتاجالبلاد)4(،محلتاحين

فيحاجتهممنأعظمالروحانيةالارواحقوتلىإالانبالناسوالحاجة

)ب(.من"سقطت"و"غنية)1("مقسم

".)2()ب(:"يتمية

."أنهلاا":()ف،"ليسأمرا":()ب)3(

)ب(.منسقطالبلاد"محلتأ"حين)4(

.القوتلعله:هامشهاوفي"الفوات")ك(:(5)
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المشار()1الارواحقواتو.الجثمانيةلجثثاطعملىإالزمانذلك

اللطيفة.نيوالمعا،الشريفة)3(العلومأنهاخفاءلاإليها)2(،

إلينا-مماللىتعااللهحرسها-السلطانيةالمملكةبلادفيكانتوقد

خصإذ،جسيمةونعمة،للسلطاناللهمنعظيمةمنحة،أثمانبغيرجزافا

،والبلدانالاقاليممنغيرهافييوجدلابمادولتهوإقليم،مملكتهبلاد

صواعصاحبفوجدواالامصار)4(؛سائرمنالوافدونوفدكانوقد

البلادتلكغيرفيتوجدلاالميرةهذهومثل،القلاعلىإرفعقدالملك

عطبجدباونواحيها،الارضجدبذلكفصادف،تباعأولتشترى

كالاموات.الاقواتلىإحاجتهمشدةمنصارواحتىأهاليها،

الحاجةشدةمعصواعهصاحبعلىبالتضييقللملكعرضوالذي

الاولياء،أكابرمنالامامهذاأنعندهيتحققلملعله،الارواحغذاءإلى

سبحانه:اللهقال،الشيطاننزغاتمننزغةوهذه،الصلاحأهلوأعيان

لئننشنالخميطنكانإنئتنهئميأخالشتطقإنحسن!ألتىيقولولعبادلىوقل>

.[53:ء]الاسر(ئيناعاؤا

الرحالشدمسألةعنوجوابه،فتواهفيعليهالعلماءبعضإزراءماو

(.ط،ك،)فمنسقطت"الأرواح..."الروحانية(1)

إليها".الزمانذلكفيالمشار"(:ط،ك،)ف)2(

"."للعلوم(:ط،)ك)3(

الديارتلكلىا.وفد.قدوكان"ط(:،ك،)ف."الوافدونكانوقد")ب(:(4)

."...فوجدوا
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العلماء،مننظرائهملىإالبلادهذهعلماءجوابحملفقدالقبور)1(؛لىإ

أجابهبهالذيفيالصوابأنأفتىوكلهمالفصلاء،منوقرنائهم

؛والاحترامبالتبجيلومعاملته،الامامهذاإكرامأنالانامبينوالظاهر

واستجلاب)3(،الملةوإعزاز،الدولةونظام،الملكقواممن)2(فيه

وكشف،الامةوإحياءوالاهواء،البدعأهلوإذلالالاعداء،وكبتالدعاء،

ولسان)4(.الناسونفع،البأسورفعالذكر،وعلوالاجر،ووفور،الغمة

آتعزينيخائهاقالواعلئهدخلوفلضا>:المتعالالكبيرقولليتاالمسلمينحال

تحزىللهإنعلينآوتصذقالكيلفافاوفمزج!ةجمفنعةلفزوجئنامساناوأهلنا

88[.:]يوسف(المصدقب

والميرة،بالاقلامالمرقومةالاوراقهذههي:المزجاةوالبضاعة

الاقدامهذاعلىحملوالذي.الاسلامشيخعنالافراجهي:المطلوبة

.والسلام"النصيحةالدين")5(:السلامعليهقوله

تسليماهوسلم)6(،الطاهرينالطيبينوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

.الكتابهذااخرهذا

***

القبور".زيارة":النسخبقية(1)

"0قوامفيه"ط(:،ك،)ف)2(

)ب(.فيليست"الملة"واعزاز)3(

)ف(.فيليست"الناسونفع")ب(،فيليستالباس"ورفع")4(

الحديث.تخريجوتقدم)ب(.فيليست"السلامعليهقوله")5(

."الكرام":"ك،ف"6()
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صورته:اخر،كتابعلىووقفت(1)

الر!صجصالرتج!إلمحه

المحرسلين،سيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

جمعين.أوصحبهوالهالنبيمحمد

وشيدتوالأيد،بالقوةالاموروولاة،الالمتلامملوكإلدتفكمااللهم

وللمكسورذخرا،بجنابهماللائذللمقهوروجعلتهمذكرا،لهم[912]ق

أزرا،لهممعونتكبحسنمنهماللهمفالث!ددجبرا،بابهمبأكتافالعائذ

أعدائهم)2(علىوزودهمعزا،وزدهمقدرا،وارفعمجدالهمعلو

مستمرا.تمكيناومسددا،توفيقاوامنحهمنصرا،

العراقيةوالنواحي،المشرقيةالبلادأهلأستماعقرعلمافانهوبعد؛

سلمه-تيميةابنأحمدالدينتقيالعباسأبي،الالمتلامشيخعلىالتضييق

وارتفعت)3(،الدينذويعلىوشق،المسلمينعلىذلكعظم-الله

لمبتدعين.واالاهواءأهلنفوسوطابت،الملحدينرووس

شماتةمن؛النازلةهذهعظمالناحيةهذهأهلعلماءرأىولما

انهواالعلماء=وأئمةالافاضلباكابرالاهواء،واهل)4(البدعأهلاصحاب

(.)بمنبرمتهسقطالكتابوهذا."."هالمؤلفقال"(:ط،ك،)ففيقبله(1)

."اعدائك":(ط،ك،)ف(2)

".عليهموشق"(:طك،،)ف)3(

."..اهلشماتة"(:ط،)ك([،البدعأصحابشماتة"(:)ف(4)
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السلطانيةالشريفةالحضرةلىإ،الشنيع)1(والقولالفظيعالامرهذاحال

سلمه-الشيخبهأجابماتصويبفيأجوبتهموكتبوا-شرفااللهزادها-

وحملوا،فيههومابعضوفضائلهعلمهمنوذكروا)2(،فتاويهفي-الله

-اقتدارهوضاعفأنصمارهاللهأمحز-الامراءملكمولانايديبينلىإذلك

)3(.المسلمينوأمراءللاسلامولصيحة،الدينهذاعلىمنهمغيرة

لىإلهدايةباممنوحةلانها؛بالتقديملىاوالعاليةالمولويةوالاراء

المستقيم.الصراط

عليهاللهصلى،الاميالنبيعلىالتسليم)4(وأشرفالصلاةفضلو

تسليما)5(.وسلم،الطاهرينالطيبينوصحبهالهوعلى

***

."لامروا":(ط،ك،ف)(1)

."5فتوا":(ط،ك)(2)

."منينلمؤا":(ط،ك،ف)(3)

)ف(.فيليستأشرف""4()

الكتب:هذهساقمابعد(172-171)ص"الدريةالكواكب"فيالكرميمرعيقال)5(

وايوصلها،منلعدمإماالناصر،الملكللسلطانتصللمالكتبهذهأنوالظاهر"

الاجوبةوهذه.ذلكعلىاقفولم،نتيجةلهالظهروالاوصولها،قبلالشيخلموت

اهـ."دمشقلىإكلهاوصلتوالكتب

تكلملما(54)ص"لجامعاتكملة-اليتيميةالدرة"فيالذهبيقالهماأيضاويضاف

ثم9،07عامتولىلماالسجنمنأخرجهالذي-الناصربالملكالشيخعلاقةعلى

ولا،الدولةرجالمنالشيخيكنولم":قال-وقبلها726سنةبسجنهيامرالذيهو

...".بهيجتمعالسلطانيعدفلم،النواميستلكمعهمسلك
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ياما)1(،واشهروثلاثةسنتينبالقلعةمقيمابقياللهرحمهالشيخإنثم

العبادةعلىمكباالمدةهذهفيبرحوما.ورضوانهاللهرحمةلىإتوفيثم

المخالفين.علىوالرد،الكتبوتصنيف،والتلاوة

)2(نفائسعلىتشتمل،كثيرةجملةالعظيمالقرانتفسيرعلىوكتب

اشكلتكثيرةمواضعذلكفيوبين،لطيفةومعالق،دقيقةونكت،جليلة

التفسير)3(.اهلعلماءمنخلقعلى

.مجلداتعدةبسببهاحبسالتيالمسالةفيوكتب

تعرفبمصر،المالكيةقاضيالاخنائي،على)4(الردفيكتابمنها:

")5(.الاخنائية"ب

شياءو)6(.الشافعيةقضاةبعضعلىالردفىحافلكبيركتابومنها:

ايضا.المعنىهذافيكثيرة

***

)ب(.فيليستياما""و)1(

على".نفائس")ب(:)2(

4(.0)صسبقماانظر)3(

".ابنعلى":النسخبقية()4

أحمدبتحقيقو]خرها،المعلميالشيخبتصحيحمنها،مراتعدةالاخنائيةطبعت)5(

الخراز.دار-العنزي

قاضي،المالكيالمصريالسعديعيسىبنبكرابيبنمحمدهو:لاخنائي1و

363(-4362/):العصر"أعيان"انظر75(00)تالمصريةبالديارالمالكية

5(804-704)3/:"الكامنةالدررو"

.(044)صقريئالهاالشيخذكروسيأتي"الزملكانية"يعنيلعله)6(
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الشيخ[أخي1()تيميةابناللهعبدالشيخ]وفاة

الشيخاخوهتوفيبالقلعةفيهاالشيخكانالتيالمدةهذهوفي

شرف،الاسلامجمال،الورعالزاهد)3(الحافط،البارعالعلامة)2(الامام

الاولىجمادىمنعشرالرابعالاربعاءيومتوفي.اللهعبدمحمدابوالدين

بجامعالمذكوراليومظهرعليهوصلي.وسبعمائةوعشرينسبعسنةمن

عليهوصلى،أخرىمرةعليهفصلئي،القلعةبابلىإوحمل،دمشق

وكثر)5(،يبلغهمبالتكبيرالصوتوكان،القلعةداخلمنوحلق)4(،أخوه

ورابعة،ثالثةمرةعليهصليثممشهودا.وقتاوكان،الساعةتلكفيالبكاء

وحضربها.فدفن،الصوفيةمقبرةلىإوالاصابعالرووسعلىوحمل

عليه.[013]قوالتأسفالثناءوكثر،عظيملموعاكثير،جمعجنازته

النفس،شريفباليسير،قانعا،وإخلاصصدقصاحب-اللهرحمه-وكان

لتراجممستحضراالنحو،قيإماما،الفقهفيبارعامجاهدا،مقداماشجاعا

.والمتأخرةالمتقدمةبالتواريخعالما،لىطويدذلكفيله،تهمووفياالسلف

.الاسلامشيخأخيهعلىوالشفقةلخوفاشديد-اللهرحمه-وكان

طبقاتعلىو"الذيل296(،)2/العصر":أعيان"فيترجمته)727(.سنةتوفي()1

2(.266/):"الكامنةالدررو"(،4/477):"لحنابلةا

".العالم"زيادةط(:،ك،)فو)ب(،فيليست"الشيخ")2(

"العابد".)ب(:فيبعده)3(

"هاخواه":النسخبقية(4)

يبلغهما"."(:ط،ك،)ف5()
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معين،مكادفييجلسولاليلا،إليهويرجعليلا،بيتهمنيخرجوكان

التيوالاماكن،المهجورةالمساجدلىإيأوي(1)ولكنه،فيهيقصدبحيث

بمشهورة.ليست

علىيزلولم.اللهمنوالخوفوالمراقبة،والتألهالعبادةكثيروكان

ووفاته.مرضهحينلىإذلك

.بحرانوستمائةوستينستسنةالمحرممنعشرلحاديااليومفيومولده

وابن،البغداديالرحمنعبدلجمالوااليسر،ابي)2([]ابنمنوسمع

كثير.وخلق،البخاريوابن،الدينشمسوالشيخ،فيالصير

(-الكبار.الكتبوسمعوحدث

فيبارعهو:فقالالزملكاني،ابنالدينكمالالشيخعنهسئلوقد

وتعليمالخيرلالواعملازم،والأصولوالنحو،،الفقهمن؛عديدةفنون

لمذهبهمستحضر)4(،التفقهجيد،دينهفيقوي)3(،العبادةحسن،العلم

الفهم.قوي،الذهنصحيح)5(،البحثمليحجيدا،استحضارا

*!!*

"0كانولكنه":()ف(1)

وقد،النسخبقيةمنوالاصلاحاليسر"هابنمن"(:)باليسر"،أبيمن":الاصل)2(

.الكتاباولفيالصوابعلىسبق

".العبارة":الاصلفيتحتمل)3(

مستحضرا"."(:ك،)ف(4)

)ب(.منسقط"المحث.."جيد.)5(
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معظماالمدةهذهفي-اللهرحمه-الدينتقيالشيخرالوما:قلت

حوائجه)1(ويستعرضانكثيرا،إكراماودائبهاالقلعةنقيبيكرمهمكرما،

قضائها.فيويبالغان

بعضوكتبه،عندهمنبعضهخرجقدالمدةهذهفيصنفهماوكان

بإخراجمرسوم)3(وردبأشهروفاتهقبلكانفلماواشتهر)2(،وظهر،أصحابه

ذلكبعدوكان.قلمولادواةولا،ورقةولاكتابعندهيبقولم،كلهعندهما

بعثهاعدةأوراقارأيتوقد.بفحم4(كتبها)،أصحابهبعضلىإورقةكتبإذا

فيها:يقولورقةمنها.بفحممكتربوبعضها،أصحابهلىإ

الررنرصيرتج!إورالر

نعمفيوالشكرلحمداوللهنحن)5(.وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

اللهنعممنوهو،الاسلامنصرفيهاللهيفعلهماوجميع،متوفرةمتزايدة

الذنكهو-علىلظهرهالحقودين-بالهدىرسولهأرسلهوالذكىو>.العظام

الله،دينإفسادفيحزبهاستعملالشيظانفان28[.:]الفتح(نهابادله

كتبه.به)6(نزلو،رسلهبهبعثالذي

ويستعرضا"."(:)بوالاصل(1)

وظهر".شتهر1و")ك(:)ب(،فيليستوظهر"")2(

".السلطانمرسوم"(:ط،)ك)3(

يكتبها".":(ك،)ف(4)

."...ورحمتهعليكماللهسلام:فيهايقول...وبعضهاعدةأوراقا"(:)ب)5(

(.ط،)كفيليست"به")6(

43!



لحقافيحق(،)1يعارضهمنأقام،دينهإظهارأرادإذاأنه:اللهسنةومن

زاهق.هوفإذافيدمغهالباطلعلىلحقباويقذف،بكلماته

!صمحمدلشرعمخالفةيكنلمالشيطانحزبفيهسعىوالذي

والمسيح،وموسىإبراهيم،المرسلينجميعلدينمخالفةبل،وحده

جمعين.أعليهماللهصلىالنبيينخاتمومحمد

ولاخطابورسولهاللهحزبجهةمقيطهرلاانفيسعواقدوكانوا

حتىلىتعااللهفاستعملهم"،الاخنائية"إظهار)2(منوجزعوا،كتاب

ومطالعته،[131]قبتفتيشهلزمهمو،عظموذلكأضعافأظهروا

حجةهوماإلافيهيجدوافلم،بهيحتجونوماعيوبهإظهارومقصودهم

،الارضفيهذا)3(وشاع،وعجزهموكذبهمجهلهملهموظهر،عليهم

فيعيبافيهعلينايظهرواأنيمكنهمولم،اللهإلاعليهيقدرلامماوهذا

المخلوقين،بعضمرسومخولفأنه:عندهمما)4(غاية،والدينالشرع

بل)5(،يجبلم،ورسولهاللهأمرخالفإذا-كانمنكائنا-والمخلوق

المسلمين.باتفاقورسولهاللهأمرمخالفةفيطاعتهيجوزولا

مستبصر،لكلفسادهيظهركلام"،البدعيظهر"إنه:القائلوقول

علمهلعدميكوننإما،البدعةيظهرالذيفإن،بالعكسالامرأنويعلم

."يفارقه":()ب(1)

."ظهور":(ط،ك،)ف(2)

".شاعوكذبهم"(:)ب)3(

".غايةبل":النسخبقية()4

(.)بفيليست)5(
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لجهلباأولىوهو،ذللنيخالفوهوىغرضلهلكونهأو،الرسولبسنة

هولهاتبعممنضل>ومناللهمنهدىبغيرهواهمواتباع،الرسولبسنة

منهم،الرسولبسنةاعلمهو)1(ممن05[،:]القصص(الئهئفبغئرهدي

الاترمنشرلعؤعكجعلانك>ثزمخالفتهافيوالغرضالهوىعنبعدو

وإنشئالمحهمنعانثيغنولنإنهم!يعلمونلاالذينأفو%تتبغولافالتعها

.[91-18:]الجاثية(المتقينوليدلهوبعنهىأوليآءبعصهمالطالمين

حين.بعدنباهوليعلمن،عظيمشأنلهاكبيرةقضيةوهذه

لانطماسه.،جميعهقراءةيمكنلاكلاما،الورقةفيالشيخذكرثم

5:بعدوقال

قوىوأضعافها،يطمهممافعندهم"،الاخنائية"تماميطلبونوكانوا

منفيهابينقدالزملكانية")2("فإن.لاغراضهممخالفةشدومنها،فقها

الصتملمين،لاجماعمخالفبهورسمبهحكمماأنوجهاخمسيننحو

مخالفته-يتعمد)3(،الرسولبهجاءمايعرفممنكانلو-فعلوهوما

كانواماشيءٍفيدحلواجهاللكنهم؛الاسلامعنوردةكفرالكان

أعظموالامر،مرادهمتخالفالسلطنةأنمنهيظهرأنهظنواولا،يعرفونه

".)1()ب(:"هم

فصل"اولها:ففيمنها،مختصر313(-092)27/:"الفتاوىمجموع"فيمالعل2()

الموضع،هذاغيرفيبسطتقدالفتيا...جوابنسخةعلىكتبعمالجوابافي

".ه.وجها.خمسونوهي

ويتعمد"."(:)ب)3(
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سبيله.فيلجهاداعظيمعلىالحمدوللهونحنلكم،ظهرمما

قزانيومجهادنامثل)1(هذافيجهادنابل:وقالكلاماذكرثم

اللهنعماعظممنوذلك.ذلكوامثال)2(،والاتحاديةلجهميةوا،لجبليةوا

.يعلمونلاالنالساكثرولكنالنالسوعلىعلينا

***

فيها:قالورقةومنها

اللهويكدد،يومكلتتزايدعظيمةنعمفيوالشكرالحمدوللهونحن

نيفإ،النعماعظممنكانالكتبوخروج،أخربدنعمانعمهمنلىتعا

خروجكرهواوهم،عليهليقفوا)3(منها،شيءٍخروجعلىحريصاكنت

بالوقوفالمنازعينوإلزام،لجميعاإخراجفياللهفاستعملهم"،الاخنائية"

لحق.اودينالهدىمنرلمتله)4(بهاللهارسلمايظهروبهذا،عليه

لمنظهرتفإذا،النالساكثرعلىخفية)5(كانتالمسائلهذهفان

الله،حجةعليهقاستالباطلقصدهكانومن،اللههداهالحققصدهكان

ويخزيه.اللهيذلهأن)6(واستحق

ثم".")ب(:والاصل(1)

".لجهميةواوالاتحادية")ب(:وه"قازان"(:ط،)ك)2(

لتقفوا"."(:ط،ك،)ف)3(

".رسوله"ك(:،)ف()4

)ب(.فيليست)5(

".استحق"أو(:ط،ك،)ف)6(
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التيوالاوراقمبغضا.كانولوأحد)1(عنليكتمهذامنشيئاكتبتوما

ونحن)2(،كانتمماأطيبطيبتانوعينايطيمب،وأنا.غسلتجواباتكمفيها

مباركاطيباكثيراحمدالله)3(والحمدتعد،ولاتحمىلاعظيمةنعمةفي

فيه.

:وقال..كلاما.ذكرثم

موإنهلما!بئلطيف!انربئ)4(والرحمةلخيرافيهاللهيقضيهماوكل

>ماذنوبهمنإلاضرراحدعلىيدخلولا[.001:]يوسف(لحكيمائعليم

ناعليهلعبدفا.7[9:النساء1<نفسكفنسيثهمنأصابكومالحنأدلهحسنةمقاصابك

ذنوبه،منويستغفر،حالكلعلىدائما)5(ويشكرهلىتعااللهيحمد

اللهيقضيولا،النقميدفعوالاستغفار،النعممنالمزيديوجبفالشكر

وانله،خيرافكانشكرسراءأصابته"انلهخيراكانإلاقضاءللمؤمن

")6(.لهخيرافكانصبر،ضراءأصابته

***

واحد".عنإليكم"(:)ف(1)

كنت".مما")ب(:،ما"اطيب"(:طك،)ف،)2(

الحمد".فلله")ب(:،نعم"في"(:طك،)ف،)3(

".والحكمة":زيادةك(،)ف)4(

".ويحمدهاللهيشكر"(:ط،ك،)ف)5(

)ب(.فيليستله"خيرا...أصابتهإن")6(

244



بأكثرعندهمنالكتبخروجبعد(1وأرسلها)الشيخكتبهاالورقةوهذه

ونصف.شهربنحووفاتهقبل،شوالشهرفيأشهر،ثلاثةمن

علاءالقاضيلىإحمل،والاوراقالكتبمنعندهمااخرجولما

)2(.العادليةالمدرسةفييدهتحتوجعلالقونوي،الدين

حتىوالتهجدوالذكروالتلاوةالعبادةعلىإخراجهابعدالشيخقبلو

اليقين.اتاه

انتهى.ختمةوثمانينإحدىوثمانينبالقلعةإقامتهمدةالقرانوختم

مقعدفىونهر!جنتفىانمئقينإن>:()3(اقتربت)اخرلى!ختمةاخرفي

وهووفاتهبعدعليهكملتثم55[.54-]القمر:صذندمليلزئقندر(

(4ءو
.)مسجى

أخبرنيهكذا.ايامعشرةفي)5(يختمأجزاء،ثلاثةيقرأيومكلكان

الدين.زبنأخوه

بمرضه،علمواماالناسكثرويوما،وعشرينبضعةمرضهمدةوكانت

،لحزنواالبكاءوكثر،عليهالتأسففاشتد)6(،نعيهإلالخلقايفجأفلم

)ب(.في)1(ليست

4(.1)صالكتبإليهالتماتفصيلفيسبقماانظر)2(

.([الساعةاقتربت"(:ط،ك،)ف)3(

ولا،بدعةالميتعلىالقراءةأن(461)ص"الاسلامشيخ"اختياراتفيالذي4()

المحتضر.علىالقراءةبخلاف،موتهبعدبهاينتفع

".ويختم")ف(:)5(

.(94)ص"لجامعاتكملة-اليتيمية"الدرةوانظرالمصادر،منوالمثبت."بغتة":الاصل)6(
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،والطرقاتالقلعةبابعلىالخلقوازدحم،وأصحابهأقاربهإليهودخل

اللهرحمه-الرؤوسعلىوحمل،عليهوصلوا،دمشقجامعوامتلأ

ه-عنهورضي

القعدةذيمن)2(العشرينالاثنينليلةوفي)1(:الدينعلمالشيخقال

الفقيه،العلامة،الامامالشيختوفي،وسبعمائةوعشرينثمانسنةمن

ابناحمدالعباسابو)3(الدينتقي،الاسلامشيخ،القدوةالزاهد،الحافظ

الشيخابن،الحليمعبدالمحاسنأبي،الدينشهاب،المفتيالامامشيخنا

بناللهعبدبنالسلامعبد،البركاتأبيالدينمجدالاسلامشيخالامام

في،دمشقبقلعة،الدمشقيثم،الحرانيتيميةبرمحمدبنالقاسمأبي

فيها.محبوساكانالتي)4(القاعة

وجلس،الدخولفيلهمفأذن،القلعةلىإكثير)5(جمعوحضر

ثم،وتقبيلهبرؤيتهوتبركوا،القرانوقرأوا،الغسلقبل)6(عندهجماعة

.انصرفوا)7(

وقد72(.1)سنةلىإمنهالمطبوعالقسملكن"شامةأبيلتاريخالمقتفي"تاريخهفي(1)

.وغيره2(99-592/)18:"والنهايةالبداية"فيكثير]بنايضاكلامهنقل

(.)بمنوسقطت،"لعشرين"(:)ك2()

".بيأ":الأصل)3(

ط(.ك،)ف،فيليست"القاعةفي")4(

ط(.ك،)ف،فيليست"كثير")5(

ط(.)ك،فيليست)6(

)ف(.فيليستانصرفوا"..وحضر.")7(



وقدأخرجذلكمنفرغفلما،غسلهفيويعينيغسلهمنعلىواقتصر

وصحنه،لجامعاوامتلأ،دمشقجامعلىإوالطريقبالقلعةالناساجتمع

.(1)والفوارةاللبادينلى!الساعاتوبابالبريد،وباب،والكلاسة

ذلك،133[]قنحواوالنهارمنالرابعةالساعةفيلجنازةاوحضرت

،الزحامشدةمنالماسمنيحفظونهالجندوا،الجامعفيووضعت

بنمحمدالشيخعليهالصلاةفيتقدم.بالقلعة-اولا-عليهوصلي

بابمنوحملالظهر،صلاةعقيب،دمشقبجامععليهصليثم)2(.تمام

ومحمائمهممناديلهمنعشهعلىالناسلقىو،الزحامواشتدالبريد،

وخرجيتأخر.وتارةيتقدمتارة،الرووسعلىالنعشوصار)3(.للتبرك

زحمةأعظمبابوكل.الزحامشدةمنكلهاأبوابهمنلجامعامنالناس

الاخر!من

كانلكن،الزحامشدةمنجميعهاالبلدأبوابمنالناسخرجثم

-لجنازةامنهخرتجط)4(الذي-الفرجباب:الاربعةالابوابمنالمعظم

بسوقالامروعظم.الجابيةوبابالنصر،بابومن،الفراديسبابومن

الرحمن،عبدالدينزينأخوههناكعليهالصلاةفيوتقدم)5(،الخيل

".الغوارةلىوإ":()ب(1)

.()صجمتهترتقدمت2()

عنه.ينهياللهرحمهالشيخكانالذيالممنوعالتبركمنهذا)3(

وتشييعها.جنازتهغسلعندالعامةمبالغاتمنذكرهتيسياماوكذلك

."اخرجت":(ك،)ف(4)

(.)بمنسقط"لخيلا00.وعظم"(5)
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)1(اللهعبدالدينشرفأخيهجانبلىإفدفن،الصوفيةمقبرةلىإوحمل

بيسير.قبلهاأوالعصروقتدفنهوكان-.اللهرحمهما-

منالقليلإلالحضوراعنيتخلفولم،حوانيتهمالناسوغلق

)2(.للزحامعجزمنأو،الناس

الرجالوأماألفا.عشربخمسةحزروابحيثكثير)3(نساءوحضرها

الذيالماء)4(جماعةوشرب.ألفمائتيلىإوأكثرألفابستينفحزروا

به.غسلالذيالسدربقيةجماعةواقتسم.غسلهمنفضل

درهم.خمسمائةفيهادفعرأسهعلىكانتالتيالطاقيةإن:وقيل

فيهدفع،القملبسببعنقهفيكانالذي،الزئبقفيهالذيالخيطإن:وقيل

.وتضرعوبكاءضجيجلجنازةافيوحصلدرهماهوخمسونمائة

أياماقبرهلىإالناسوترددوالبلد،لحيةبالصاكثيرةختملهوختمت

جماعةورثاه،لحةصاكثيرةمناماتلهورئيتولهارا،ليلا)5(كثيرة

جمة.بقصائد

وستينإحدىسنة،بحران،الاولربيععاشرالاثنينيوممولدهوكان

وستمائة.

438(.)صسبقماانظر)727(،سنةتوفيوقد(1)

)ب(.فيليست)2(

"كثيرون".ك(:،)ف)3(

الماء"."من)ب(:)4(

)ب(.فيليست"كثيرةأياما")5(
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ابنمنالحديثفسمعصغير،وهودمشقلىإهلهووالدهمعوقدم

لحنبلي،االدينشمسوالشيخعبد،وابناليسر،أبيوابن،الدائمعبد

ابنالدينجمالوالشيخ،الحنفيعطاءبنالدينشمسوالقاضي

،البغداديالدينجمالوالشيخعساكر،ابنالدينومجد،الصيرفي

)1(،الهرويبكروأبي،علانوابنالخير،أبيابن]و[المقداد،والنجيب

،القواسابنوالشرف،شيبانوابن،عليوالفخر،الرحيمعبدوالكمال

كثير.وحلق،مكيبنتوزينب

ولازم،والاثباتالطباقوكتب،لحديثاوطلبالكثير،بنفسهوقرأ

.بالعلومواشتغل،سنينمدةبنفسهالسماع

عارفا،بهيتعلقوماالتفسيرفيإمامافصار.المحفوظكثيرذكيا،وكان

منذلكوغير،واللغةوالنحووالاصلين)2(،العلماء،واختلاف،بالفقه

ذلك)4(وظنإلافن)3(فيفاضلمعهتكلاموما.والعقليةالنقليةالعلوم

له.متقنابهعارفاوراهفنه،الفن

عارفا،وسقيمهصحيحهبينمميزاله)5(،حافظافكان؛لحديثاوأما

[)6(.ذلكمن]متضلعا،برجاله

."ه.بكر.بيأ"ابن":والنهايةالبداية"نسخبعضوفي.""القروي)ب(:(1)

."لاصوليينوا":الاصل(2)

"هالعلميةالفنونمنفنفي"كثير:ابنعند)3(

ذلك".أنظنإلا"(:ك،ف)ب،(4)

وإسنادا"."متماكثير:ابنعند)5(

كثير.وابنالنسخباقيمن)6(
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منهاكمل)1(.والاصولالفروعفيمفيدةوتعاليق،كثيرةتصانيفوله

134[]قوجملةيكملها،لم)2(كبيرةوجملة،عنهوكتبتوبيضت،جملة

تميض.لمولكنكملها

القاضيمثل،عصرهعلماءمنجماعةفضائلهوعلىعليهوأثنى

وغيرهم.،نيالزملكاوابن،النحاسوابنالعيد،دقيقوابنالخوي)3(،

فيهاجتمعتأنهنيالزملكاابنالدين)4(كمالالشيخبخطووجدت

)5(،التصنيفحسنفيالطولىاليدلهنووجههاهعلىالاجتهادشروط

هذهلهتصنيفعلىوكتب.والتبيينوالتقسيموالترتيب،العبارةوجودة

وهي:،نظمهمنالثلاثةالابيات

لحصراعنجلتوصفاتهلهالواصفونيقولماذا

الدهرعجوبةبينناهوفاهرةللهحجةهو

الفجرعلىربتأنوارهاظاهرة)6(الخلقفيآيةهو

سمة.الثلاثيننحوعمرهوكانعليهالثناءوهذا

)ب(.في)1(ليست

)2()فط،ك(:"كثيرة".

".لخويا"(:)ك)3(

ومصادر()فمنلمئبت1و،"جمال"لىا(ط،ك،و)ب،الاصلفيتحرف(4)

.هذهوابياته(41-13)صنيالزملكاابنترجمةتقدمتوفد،الترجمة

(.)بفيليست"التصنيف..ه"على()5

".للخلق"آية(:ط،)ك)6(
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الحديثوسماعالصغر،من)1(ومودةصحبةوبينهبينيوكان

.كثيرةفضائلوله.سنةخمسيننحومنوالطلب

والدولة،الفقهاءوبينبينهجرىوما،وسيرته،مصنفاتهوأسماء

.الكتابهذاجميعهاذكريحتمللا=وأحواله،مراتوحبسه

خبرهوبلغنا،الشريفالحجازبطريقدمشقعنغائباكنتماتولما

التاسفوجصل،تبوكلىإوصلنالمايوماخمسينمقباكثرموتهبعد

.-لىتعااللهرحمه-لفقده

***

مماأزيدكانواالشيخجنازةحضمرواالذينالخلقإن:قيلوقد:قلت

ذكر)2(.

بنأحمداللهعبدأبيالامامجنازة:الإسلامفيالعظيمةالجنائزومن

)3(.إنسانالفألفمنأكثركانوا،عليهوصلوا،حضروهالذينفان،حنبل

الكلامفإن973()تليالبرزاالدينعلملحافطاهووالقائل."وصحبةمودة"(:ط،ك،)ف(1)

ترافقوفيه(232-212)ص"لجامعاضمن-ليالبرزاسماعاتمعجم"وانظر.لهزالما

لجميع.االلهرحمهـ(068)سنةالشيوخعلىالسماعفيوالمزيليوالبرزاتيميةابن

."ذكرو]":(ب)(2)

الامامجنازةانشك"ولا2(:99/)18:"والنهاية"البدايةفيمعلقاكثيرابنقال)3(

والشيخ.لذلكواجتماعهمبلدهأهلكثرةبسببعظيمةهائلةكانتحنبلبناحمد

كئرة،بغدادأهليعشرونلاهلهاو،دمشقببلدهتوفياللهرحمهتيميةابنالدينتقي

بلغوالماحاصروديوانقاهرسلطانجمعهملواجتماعالجنازتهاجتمعواولكنهم

وكثير،السلطانجهةمنمسجونابالقلعةماتأنهمعهذاإليها،انتهواالتيالكثرةهذه

اهـ."الادياناهلمنهينفرمماكثيرةأشياءعنهيذكرونالفقهاءمن
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السلميالرحمقعبدأباسمعت:الصابونيعثمانأبوالامامقالوقد

لحسنابيأالشيخمعالزاهدالقواسالفتحابيجنازةحضرت:يقول

أباسمعت.وقالعليناأقبلالكبيرلجمعاذلكلىإبلغفلما،الدارقطني

:يقولحنبلبنأحمدبناللهعبدسمعت:يقولالقطانزيادبنسهل

لجنائز)1(.اوبينكمبيننا:الباعلاهلقولوا:يقولبيأسمعت

الحزارونحزر)2(إنه:لحكايةاهذهإثرعلىالرحمنعبدابوقال

ألف،وسبعمائةألفأل!بحزرهمالعددفبلغأحمد،جنازةعلىالمصلين

السفن.فيكانواالذينسوى

وهي)3(:،بالقلعةلهاقا،أبياتالشيخبخطوجدوقد

حالاتيمجموعفيالمسيكين)4(أناالسمواتربلىإالفقيرأنا

تيياعندهمنجاءناإنوالخيرظالمتيوهيلنفسيالظلومأنا

المضراتدفع)5(فيالنفسعنولامنفعةجلبلمفسياستطيعلا

)6(البرياتربلىإشميعولايدبرنيمولىدونهليوليس

34(.11/0):النبلاء"سير"وانظر.لجنائز"ايوم"(:ط،ك،)ف(1)

."حزوا":()ب(2)

إنه:وقال225(.)2/":السالكينمدارج"فيالقيمابنتلميذهيضاذكرهاالابيات)3(

نظمه.منبخطهبياتظهرهاوعلى،بخطهالتفسيرفيقاعدةعمرهآخرفيإليهبعث

)د(.منوالتصحيح"المسكين":الاصولعامة4()

"."جلب:الاصل(5)

".تيخطيئاحاطتإذاشفيع"ولا:القيمابنعند)6(
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الاياتفيجاقدكماالسماء)1(،ربخالقناالرحمنمنبإذنإلا

تيذرابعضفيأناشريكولاأبذادونهشيئاأملكولست

الولاياتلاربابيكونكماأعاونه)2(كيمالهظهيرولا

تيذالهوصفابداالغنىكماأبدالازمذات)3(،وصفليوالفقر

جمعهمأالخلقلاحاللحالاوهذه135[]ق

آتيلهعبدعندهوكلهم

العاتيالمشركالظلومالجهولفهوخالقهدونمنمطلبابغىفمن

تييابعدهمنومافيه)4(،كانماجمعهأالكونملءللهلحمدوا

اتي)5(ومنماضمنالبريةخيرمضرمنالمختارعلىالصلاةثم

عنه:اللهعفاأيضاوله

لهاالعدعنالحصريعجزانعفالحيناللهإن

لهاالشكرعلىالحمدولهأنعمهعلىالحمدفله

*-قي*

فيإشارةوإليها"الشميعلىإ"(:والمدارج،ف،)بوفي)ك(،والاصلفيكذا(1)

و)ك(0الاصلفيمالىإإشارة()فهامشوقي(.)كهامش

به".يستعين"كي؟القيمابنعند)2(

".تيلذا":()ب،"تيذا":الاصل،"وصفوالفقر":()ب)3(

".معه"(:)ك(4)

قيناظمهبينهكماالاسلامشيخنظممنهووليس.القيمابنيذكرهلمالاخيرالبيت)5(

98(.ق-795رقمالظاهرية-الدراري)الكواكببخطهالتينسخته
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ورثائه[الشيخماحفي]قصائد

باكثرورثي،حياتهفيكثيرةبقصائد-اللهرحمه-الشيخمدحوقد

)1(.مماتهبعدمنها

بكرأبيبنإسحاقالديننجمقصيدةبها:مدحالتيالقصائدفمن

وهي:)2(،التركيلمىأابن

والمحصباللوىأطلالندبومنوزينبسعادذكرىمننيذرا

وربربسربوصففيعزلومنبرامةسنحناراممدحومن

)3(ويطنبيزدهينيارتياحايظلالعلالىإشعرغيرنيتنشداولا

ومنصبمجدذكرفيحديثثدمافليكنطارحتماني،أنتماوإن

المعذبالفؤادلباناتأقضيجندبامبحبلا)4(،ليالمعابحب

والتجنببالقلىليأبافلستالهوىحمليعلىجلداامرءاخلقت

أشنبالثغرألعسظبيوإعراضجؤذر)5(تعريضللوصلأرىسواء

أشيببلمةكهلاأصبونفهلوالصباالشبيبةعصرفيأصبولم

مركبيغيرراكباأراهجهولالعلىرتببغيتيفييعنفني

."تهوفا":(ط،)ك(1)

الكامنة:والدرر72(،)ص"المختصالمعجم"فيترجمتههـ(.072)بعدتوفي)2(

(/1.)357

ويطابي".))ح(:وفي.مناسبوهووبطرب"")ف(:)3(

."ليالاعا"(:ط،)ك(4)

"."الوصل(:)ف(5)
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محلهاالحضيضدونهمةله

عذرتهبسيطجهلذاكانفلو

احمدمذهباخترت:علاميقول

لقائلمقالشيبانابنفيوهل

ذكرالارضفيطارقدالذيأليس

اله!ىسننلىإالداعي،الهدىإمام

لهوانتصروا،الافكبعظيمأتوا

وكذبوا،خلقاللهكلاموقالوا:

معاقببينالحقأهلصبحو

ويذبلاثبيرايوهيبمافقام

يصدهولما،عنهميثنهولم

ساطعاابلجالإسلامبداانلىإ

شامخكلاركانهممنوهدم

فتفرقتسبا،أيديومزقهم

يضرهملاالهدىأهلصحابهو

كوكبكلعلىتسموهمةولي

مركببجهللييدولكنه

مذهبأحمدكانإذ:لهفقلت

؟مضربلصاحبطعنمنفيهوهل

؟ومغربشرقبينمافطبقها

(1)مشعبكلمنالاهواءفاضتوقد

مكذببالدليلمقالبكل

)2(ومصعبأبيعننقلاصحبما

مترقبللأذىمعدوبين

)3(مغضبللفريسةهزبرقيام

معذبوجورظلمذيعقوبة

غيهبكلظلمائهمعنوكشف

قرهب)4(كلشجعانهممنودوخ

ومغربشرقبينماكتائبهم

غبيجاهلامرئطعندينهمعلى

"مسغب".و)ك(:"،التقى"سنن)ب(:)1(

"همصعببن"و"حلقا"،و)ب(:)ف،ك،ط(:)2(

"للفرية".:الاصل)3(

الضخم.الكبيرخطا.والقرهب:"شعانهم":الاصل)4(
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بدينهمالقائمونالظاهرونهم

أئمةعصركلفيمنهملنا

عصابةمنالعلاربيدهم.

زمانناأنالرحمنعلموقد136[]ق

سراتهم)1(منعالمبحبرفجاء

اعوجاجها)2(بعدالدينقناةيقيم

سيدخير)3(،تيميةفتىفذاك

يسوسهاالنفوسبأدواء(4)عليم

لاذىواوالبغيالفحشاء5(عن)بعيد

وغيبةمساوعنولكن،يغيب

أنهبيد،مشفقكريمحليم

مغنمأكرمالاسلامنصرةيرى

مبطلاوالفعلبالقولغداقدوكم

تغلبذويغلبهملمالحشر،لىإ

مرقبمصابيحالعليا،لىإهداة

تعصبأهلاللهدينلاظهار

تشعبأيالرأيفيهتشعب

يثربهجرةبعدمئيقلسبع

المتغصبقبضةمنوينقذها

منجبسلالةمناتانانجيب

المجربالطبيبفعل،بحكمته

تحببذو،التقىأهللىإقريب

يتغيبلمالاحسانمشهدوعن

)6(يغضبلله،اللهفييظعلمإذا

مكمسبأربحاللهدينواظهار

)7(مكذبورأيكذابضلالة

هلسادةا:السراة(1)

."جهعوجاا":(ب)(2)

حبر"."(:)كوالاصل)3(

تحريف."عليهم"(:)ب(4)

".من"(:ك،)ف(5)

.مجزومالشرطجواب"يغضبو"،جازمةالبيتفيإذا"و")ب(.منسقطت"كريم")6(

قبلمقذمة(ط،ك،)ففي"نفسهدلهباعقدامرئوكل":قولهلىإالبيتهذامن)7(

تجمعوا".الصلالاهلإذا"ليوب:قوله
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منافقغيرعاداهمنيلقولم

رامهكانالذيمنهحاولوالقد

رأىمثلمابأسهمنرأواولكن

واعتصمبالدينالعباسأباتمسك

همفما،الأعاديكيدمنولاتخش

ومذلل)3(طامعمنجنودهم

ملائكالسماءأهلمنوجندك

نفسهللهباعقدامرفيوكل

تجمعواالصلالاهلإذاليوب،

حسدفضلكعلياءجحدتلئن

السنايجحدأنالعقلفيممكنوهل

مهلكغيرمنحزناهمطلباأيا

تتقىأحمدالدينتقيبعزم

بوجههالغمامنسفمقيالجدبوفي

)1(منكبالسبيلنهجعنواخر

أخطببنحعىقدماالمصطفىمن

(2)مرحبرأسحربهفيالمرتضىمن

وتغلبعداكتقهر،الهدىبحبل

ومذبذبامرهفيحائرسوى

بأشعبيلوذمتهممسيلمة

موكببعدموكبمنهميمدك

مؤنبلقوليصغيإذافليس

بمقنب)4(يعدمنهمفتىفكل

تعجبيمنهمزادقدأبيلعمر

يتحجب؟لمالشمس!وضياءضحى

مطلبدونالورىصدمهلكوكم

مرعببالفوادح)5(زمانصروف

مخصبكناديهروضفيفنصبح

تحريف."مكذب":لاصلا(1)

لماعنهاللهرضيعليقتلهخيبر،يهودفرسانأحدومرحب".المصطفى"من)ك(:)2(

.لمبارزةاطلب

"."مضلل)ك(:)3(

.اقوالعلىعددهافيواختلف،الخيلمنلجماعةا:المقنب4()

.""بالقوادج:(ك،)ف(5)



والندىلجودايافعليالمعاربيب

النهىجملمنجاءقدمامفصل

عبارةوجيزفيمعانبسيط

مشبهوالعلمالزهدفيلهوليس

الورىفياليوم)3(غيرهحبرارامومن

بانتصاررالذيالندبهوأليس

بنفسهالالهذاتفيوجاهد

أمهابنحالتيهفيووازره

الذي،الغابةضيغمليالمعاعقاب

وحامياالالهدينناصراهما

غربةدارفيكالاسلاممقيمان

منضدبعقدمنيخدمتهما

اغتدىإذاحسناالدهرسمعيشنف

التأدبشيخالحلمكهل،العلمفتى

)1(مقربغيرللفهموإيضاحه

مهذبكلتعجيزبتهذيبه

(2)المسيبوابنالبصريلحسناسوى

مغربعنقاءرامقدالذيفذاك

حبي)4(قدبالامامةحتىالدينحبا

والابلامواوالاهلينلمالوبا

الابيالفتىنعم،عبداللهفذلك

ومخلببنابغيذيكلفرى

يعربنسلمناللهحلقخيرحمى

التغربحسناللهفيحبذافيا

)5(ينقبلمدرهسوائيبفكر

معربأفصحالتركي)6(الناظمبه

"،مقرب"عين:الاصلحاز..".قد"ماك(:)ق،.قد..."ما"يفصل)ب(:(1)

"."مسيب)ب(:)2(

"."دونه)ب(:)3(

"حبى".ط(:ك،)ف،)4(

"تنقب".(:ك)ف،"سو[ي"،ب(:)ف،)5(

"العاصر".)ب(:)6(
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منصبنيلولا)1(،يفنىعرضابهمتطلمامدحيهمافيجئتوما

مذنبزلةغفرانبهوأرجوخالقياللهرضاابغيولكنني[137]ق

)2(الوبيخطبهمنالحشرفيبهأفوزذخيرةالمعادفيليوأجعله

بيتا)3(.وستونسبعةوهي،نجزت

بنقاسمالشيخ)4(قصيدة-:اللهرحمه-بهارنييالتيالقصائدومن

وهي:)5(،المقرئنصيربنعبدالرحمن

الاقدارفراقكبحكموجرتالافكاروزادتالمصابعظم

النظار)6(وقلت،البقاعخلتوعلومهحلمهفيواحدايا

الاستارتتهتاشولمثلهصبرنايحسنالدينتقيأعلى

أمطاركأنها،عليهأسعفاعبراتنافراقهلعظمتجري

زخارباهرلجواهرايحويوغوصهالعلومبحرعلىلهفي

تيمية.بنوأحمد،حنبلبنحمدأالامامينيقصدمدحيهما""وقوله."يغني")ك(:(1)

بها".أفوز"(:ك،)ف2()

وجوابهالقدرفيالاسلاملشيخسوالط(ك،ح،)ف،فيوبعده)ب(.فيليستالعبارة)3(

وهذه.المناسبمكانهاليسهذاأنوواضح."..دينكمذميئالدينعلماءأيا"أولهشعرا،

النسخفيعماتهاأبياعددويزيد2(256-54)8/:"الفتاوىمجموع"فيالقصيدة

بيتا.عشرينبنحو

ط(.ك،)ف،فيليس"قصيدة...ومن")4(

ترجمته.أجدلم)5(

النصار"."(:ك،)فو،"الانصار"(:)ب،،علمهفي"(:)ف،1""أوحد(:)ك()6
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جواهرالقلوبلىإمنهينثال

)1(غرائبالكتاببتفسيروله

عصرنافياوحدلبيب،حبر

وشجاعهبمهابةالملولنغلب

شامنافيشامهبإلاكانما

عنايةالكريماللهمنوله

مكنونةدورإلاكانما

تعففالحطامالىإيلوينلا

أحمدأمةخيرإلاكانما

جهادهحقاللهفيومجاهدا

منهحوالعبادةالزهادةوله

وفروعهاأصولها،العلومحاز

)4(بهايعنىوماالدنيا،عنيلوي

الهدىمنهاجهداهافتناهلما

نثارالسنيفيهمنوالدر

الاخباروكذلك،لهجليت

إخباربهلهتشاء،ماسل

الكفار)2(لقاءهيهابليث

شعارالإلهتقوىمنوعليه

دثارلجميلاالصبرمنوله

وغبارتدنسيعتريهلا

وقارالإلهتقوىمنوعليه

الابصار)3(مصابهلعظمشخصت

مدرارونوالهالندىبحر

استبصارلهالهاديوبسنة

ائارلهيروىماوبكل

القهارالواحدعنهاوزواه

مكثاروافرربكوعطاء

."ئبغوا":(ف)(1)

يليه.الذيوصدرالبيتهذاعجز)ب(منسقط)2(

فوقالاصلفيوكتب."زمانهأهل"خير)ب(:،حبر""إلا(:ط،ك،)ف)3(

".تح"

والمشقة.العناءمن"و"يعنىأيغى"(:)ب(4)
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رحمةفانسبهالقضاءنزل

فراقهيومعليهالسماءبكت

وبقاعهومدنهالشاموبكى

سريرهفوقإليهنظرتأوما

)1(بحسرةعليهباكمنوالناس

جمعهميحصيليس،ألوفوهم

إشراقهفيكالبدر،بهنزلوا

بهسعدواوجده،الحليمعبد

التقىأهلسارعواهذاولمثل

رحمةبافضليكرمهالله

بهاوقبا،موضوعةبهاأكوا

وقصورها،ادهقتقدوكؤوسها

ولباسهم،فضةمنوصحافها

ببهجةالخيامتلكفيلحوروا138[]ق

فليتنا،اليمينلاصحابعربا

نعيمهمينظرونالارائكوعلى

)1()ك،ط(:"بحرة".

.يدار"":()ف(2)

95

الاقدارتدفعلا،ربهمن

لامطاروالغيثوجاءأسفا

الامصاروكذلك،مضىلما

الانوارربهمنبهحفت

غزارالخدودفوقودموعهم

ستارغافرإلهإلا

الأقطاربقدومهشرت..

والابرارعبداللهوأخوه

الاخياربهفازتبمافازوا

الانهارتحتهامنجنةفي

الانواربهاحفتمرفوعة

الاستارفوقهامنشرقتقد

أطياروطعامهم،سندسمن

أبكارالمدىعلىلكنهن

صاروامالىإصرناإذامنهم

تدار)2(الرحيقكأسوعليهم



أقماركأنهم،للناظرينبداإذاالصباحمثلووجوههم

لجباراسبحانه،ربهممنقدسيةبنظرةويمتعون

أبراركلهم،آدموبطولكيوسفلجمالوا،عيسىعمرفي

المختارالمصطفىالرسولفهومحمدالنبيعلىالصلاةثم

والأنصارالأملاكأنصارهوشفيعهموإمامهمالورىهادي

الامطارجاءتماإذافرحا،الثرىاهتزمااللهعليهصلى

بيتا)2(.ربعونوأحدوهياخرها)1(،

****

)3(:جنتهسكنهماوعنهمااللهعفا-أيضا-وله

نيأحزاوترادفتبسهامهني)4(رماوالفراقالتصبر،عز

الاحسانعلىجبلتهمجبلتأحبةلفقدمكتئباأصبحت

من)5(الاوطانرحلواسادةعنتصبريوكيف،عنهمليصبرلا

)6(الاخوانلفرقةوحشتاهيابلقعفيفأصبحواالديار،خلت

".)1()ك،ط(:"تمت

)ف(.فيليستبيتا""آخرها...)2(

بنقاسمللشيخمرثاة"ط(:ك،)ف،وفيك(،)ف،فيليس"جنته...وله")3(

".عنهاللهرضيالدينتقيالشيخفيالمقريعمدالرحمن

."الزمان":(ط،ك،)ف(4)

."عن":()ف(5)

(5ط،ك،)فبخلاف.قبلهالذيعلىمقدمالبيتهذاأنالاصلهامشفيأشار)6(
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موطنفقلبي،نظريأوحشواإن

قضىقدأحمدبأنسمعتلما

لحكمهمردلا،ربولقاء

عصرنالسيدمصيبتناعظمت

وفروعهأصولهحازوالعلم

أقوالهمفيالفقهاءويناظر

وجنانهبئبتهالملوكغلب

عصبةيلاقيبطلمنافديه

عصرنافيمقامهيقومذامن

منهحوالعبادةالزهادةوله

لجزاادارلىإركائبهسارت

سريرهفوقإليهنظرتاوما

أحدقوالجنازةاحولمنوالناس

ىِم!

جمعهميحصدليسالوفوهم

إشراقهفيكالبدربهنزلوا

عصرهسيداصبوهالحليمعبد

بالسكانالاوطانوعمارة

والايمانالتوحيدعلىنحبا

منانقادرمنسبحانه

ببيانأحمد)1(لسنةشرحفي

للقرانالتفسيروغرائب

والتبيادبالثبتيجيبهمو

غازانلىإبلغتوشجاعة

اعوانولا،عونبلا،منهم

الازمانمن)2(سالفمضىماأو

الربانيالعالميكونوكذا

الرحمنبمواعدمتمسكا

بالامكانالانواربهحفت

الثكلانبعبرةيكودكل

بالغفرانعمإلهإلا
)3(القمرانبقدومهبرالساشرت

ثان)4(حبرعبداللهخوهو

)1()ف،ك،ط(:"سيد".

"من".انهاإلىهامشهافيشارو"في")ك(:)2(

خطاه"العمران":الاصل)3(

البيت.هذامنقريبالسالفةقصيدتهفي)4(
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والبرهانوالتعديللجرحافيمضىعصرفيالمجدحازوالمجد

مانورتبةبأرفعفازواالتقىأهلسارعواهذاولمثل

نيدوا(1للقاطفين)وقطوفهاأشرقتقدأنوارهاجنةفي

البنيانمرفوعةلؤلؤمنوقبابهاموضوعةأكوابها

مانورضىفيالاسرةتلكعلىوهمأهلهايغشىوالنور

التيجاناحسنمنألبسواقدوخيامهملسندسمنولباسهم

)2(والغلمانلحوربالاباللهوشغلهميشتهونماولاهلها913[]ق

الرحمنطاعةفيوبصبرهبزهدهفازالدينتقيمنهم

)3(الاحسانومعدنالانامخيرمحمدالنبيعلىالصلاةثم

الايمانمظهرالوسيلةولهومشفعشافعولوهاد

والاركانبالبيتوتطوفوامنىواديلىإمشتاقحنما

بيتا.وثلاثونأحدوهي4(،اخرها)

."للطائفين":(ك)،"للطائعين":(ف)(1)

."انلولد1و":(ف)(2)

"معا".فوقهاوكتبوكسرهاالدالبفتحالاصلفيضبطها)3(

."..أحد.وعدتها،العالمينربلحمدلله1وتمت"(:ك،)ف(4)
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)1غانمابنالدينعلاءللشيخومنها

إماميوقضىحبراي

اهـإمامالتقيتيميةابن

فامابعدمنارلمحد(علم)بحر

تدفيتنزهعابد،زاهد،

علمطالبلكلكنزاكان

الففمنيشكوجاءقدولعاف،

مساومنلهفماعلماحاز

نظيرمنلهالدنافييكنلم

:)

الالسلامملةفيهفجعت

الشآمفيشامةكانمن!عصر)2(

بالانعاموعم،نداهض

حطاممنبها[)4(ماعن]كلجاه

حرامفييرىأنخاف!لمن

مرامكليناللديه!ر

)5(مساميمنولا،عالممنفيه،

)6(والاحكامالعلومجميعفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سليمانبنمحمدبنعليالحسنأبيالدينعلاء"وللشيخك(:)ف،فيمنهابدلا

رضيتيميةابنالاسلامشيخفياللهرحمهالمقدسيغانمبنحمائلبن[سلمان:]ك

الاصل.فيعماوزيادةاختلاف(ك،)ففيالابياتترتيبوفي."عنهالله

لىطويدله،الناسلحوائجالقضاءكثيرفاضلاوجيهاكانهذاغانمابنالدينوعلاء

و"الدرر5(،20-694)3/العصر":"أعيانفيترجمته737(.)تالنظمفي

.(301)3/":الكامنة

الدهر".وحيد"(:)ف

".وعلمجود"(:)ك"،.وجود."علم(:)ف

..".كل"منو)ف(:.الاصلمنساقطبينهماما

."...لهمما":والاصل.علما"نال")ف(:

بمانسخةلىإالهامشفيشارا1و."والاحكامالفضلفيالبرايافي"(:ط،ك،)ف

.الوزنليستقيموأصلحتها"الدنيا":الاصولوفي.مثبتهو
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فريداوحيداعلمهفيكان

بالعلىفاق،زمانهفيلهـوعا

عليهناجدمشقفيهنكل

والشرالغربفيفيهالناسفجع

بالارفادوهالفداءيفيدلو

البراياأصيبقدفيهأوحد،

يروهأنعليهموعزيز

ساعندمايومهمثل)4(يرىلا

القبلىإالرقابعلىحملوه

السموارب،الإلهجارصار

الاخلامفينالماينالوالم

الاعلامالائمةجميع-

الالامشلإةمنببكاء،

كالايتام)1(لحزنباضحواو،ق

)2(لحمامواالردىمنمنهمواح

الانام)3(جميعفيهفيعزى

والرغامالثرىفيبالرغمغاب

السلامدارنحوالنعشعلىر

بالزحاميهلكواأنوكادوا-

)5(العلام،المهيمن،الرحيم،ت

".لحزنافي"(:طك،)ف،(1

نسخة::الاصلهامشفي2(

لحماماهجوممنفديناهقدكنابالروجلفداء1يفيدلو

.القصيدةاخرفييأتيك()ف،فيالبيتوهذا

به".فيغرى")ك(:."مصابفيهالوجودفيمن"كلك(:)ف،فيصدره3(

أثبت.ماالصوابولعلعند".يرى"ماك(:)ف،،""مثله:الاصل4(

)ف،ك(:فيبعده5(

والاقدامالقدومسريعبوالضربالطعنلحروباوقتكان

الابراموفينقضهفي!حقاديقولالعظيمالهوليهابلا

لسلامأزكىالسماءإلهمنعليه،الرسولسنةتابع

قيامكلمنهوبالفضلصم،بالعدالشريعةنصرفيقائم
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قبوسقىجهاللهقدس

الدهـبنيفينادراكانفلقد

)1(الغمامبهاطلاتحواهصرا

الا!نام)2(اوجهفيوحسنا-،

بنعمربنالمظفربنعمرحفصأبيالدينزينالامامللقاضيومنها

النحويالشافعيالمغربيالورديبنعليبنالفوارسابيبنمحمد

-)3(.اللهرحمه-

)4(نشاطالعليالىإلهاوليسسلاطقاسيةالناسقلوب

ظلامعظيمومن،ضلالمنقوماأخرجالعلمبنوركم

مقاموعظم،شتىبعلوممقالشريفمننالمانال

الاثاممنالورىمنقذاتهيتي1اللوبالفتاوىالارضطبق

الكرامالكباردهرهبنيمننظيرمنمالهإذحسدوه

والاكراملجلالاذوربناعلمكلمنبالكمالخصه

لحماماهجوممنفديناهقدجميعاكنابالروجيفدىلو

الناميبالنعيموملاه،هوترضاربناعنهورضي

".طلاتمنقبره"(:)ف(1)

وعدتهاالعالمينربللهلحمدو]،تمت"(:)كفيوبعده.تحريف!الانام":الاصل2()

طويلة،وهي،المصريةبالديارجنديلرجلقصيدة(ك،)فقيوبعدها.بيتا!ثلاثون

قصائد.عدةبعدهناتيوستأ

الورديوابن.صياغتهافياختلاف(ك،)فمنكلوفي،الاصلمنالديباجةهذه)3(

.(591)3/":الكامنةالدررو"7(،60-677)3/العصر!:أعيان"قيترجمته74(95)ت

)ف،ك(:قيمكانه)4(

التقاطجوهرهنثرمنلهمسلاطقومعرضهفيعثا
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حبروفاةبعدقطاينشط

)2(وعلمورعذوالدينتقي

فريد)3(محبوسوهوتوفي

لالفواقضىحينحضروهولو

قرينلهوليسنحباقضى

فريداأضحىعلمهفيفتى014[]ق

سطاهإبليسيخافوكان

لحدضمقدماللهفيا

فخر)8(الاصداففيالدروحب!س

ك(.)ف،فيليسالبيتهذا()1

حبر".خيرأحمدالدينتقي"ك(:)ف،)2(

الاصلوفي،."..مسجونوهو"(:ك،)ف)3(

".القماطلفلنظيره"ولاك(:،)ف()4

)ت،ك(:فيبعده)5(

البرايايدعوالتقىلىإوكان

".بوعظ"(:ك،)ف)6(

)ت،ك(:فيبعده)7(

ينالوالملماحسدوههم

لىكساطرائقهعنوكانوا

خطاهبحر"":الاصلفي)8(

)ف،ك(:فيبعده)9(

اقتداءلهالهاشميبال
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)1(التقاطجوهرهنثرمنلنا

تخاطبهالمعصلاتخروق

انبساطالدنيالىإلهوليس

أحاطوابهالنعيمملائكة

القماط)4(مشبههيلفوليس

)5(يناطبهالمشكلاتوحل

السياطهوللقلوب)6(لوعظ

)7(البلاطغطىماللهويا

)9(اغتباطبالسج!الشيخوعند

."افريد":

ولاطوافسقواقرقةوينهى

وشاطوافسقوافقدمناقبه

نشاطلهمأذاهفيولكن

يواطواولمالمنونذاقوافقد



فبانواكانواتيميةبنو

عليهندامتناياولكن

)2(عانىقطولايةلاإمام

مالكسبفيالورىجارىولا

شرعاسجنوهأنهمولولا

مورهناعليخفيتلقد

البراياتجتمعاللهوعند

انهباطأدركهاالعلمنجوم

يماط)1(بهالملحدينفشك

رباطولاعليهوقفولا

)3(اختلاطبالناسيشغلهولم

)4(انحطاطلقدرهمبهلكان

انخراطفيهالييليقفليس

البساطهذاوانطوىجميعا

****

في)ف،ك(:البيت)1(

يماطبهكانالشركفشذحابسيهندامةياولكن

الاصل:فيليسمماوبعده

الخباطيعجبهالضدفإنقعلتمبمااليهودفرحويا

فيستشاطالامامسجنيرىرشيدرجلفيكميكلمأ

يرجو".كان"(:ك،)ف2()

."...بكملهيعهدولم...جاركم"ولاك(:)ف،)3(

وأعدادها.ألفاظهافيالاصلفيعماالابياتاختلفتالبيتهذاوبعد

وقدالعلماء،منجماعاتقبلهبهقالفقهيرأيلمجردوعدو]ناظلماًسجنوهبل)4(

لهمستندلاالشيخسجنأنتبينوغيرهاالعراقفيالعلمأهلمنكتبعدةتقدمت

عقل.أوشرعمن
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بنالحسنبنأحمدالعباسأبيالدينمجيرالاديبللشيخومنها

)1(:اللهرحمهالخياطالدمشقيئمالبغداديمحمد

الانوار)2(تبدتعليهلماالابصارنعشكلهيبةخشعت

الابرارحولهوحفتزمرا،تطوفت)3(الكرامالملائكةوبه

نهارالنهارغشيفكانماساطعانوراالعرشربفكساه

جؤار)4(السماءربلىإسامسريرهحولالاسلامولامة

غزارالخدودفوقوخضوعها)5(نفوسهمخشوعمندموعولهم

ويسارأنامليمينمنهموتحتهالاران)6(،فوقبهوسروا

ووقاروسكينة،يغشاهمسجسج)7(ظلالرحمنولرحمة

نارالجوانحفيتأججحزنامائهاتموجمنعيونفلكم

الخياطمحمدبنالحسنبنأحمدالدينمجيرالشيخقصائدمن"ك(:)ف،()1

)735(،سنةتوفيوالخياط."لىتعااللهرحمهالشيخفيمرثية،الدمشقيالجوخي

ديوانوله(1/1225):"الكامنةالدررو"2(،1/11):العصر"اعيان"فيوترجمته

ت.1مجلدعدةفيشعر

)ف(.فيليسالبيت)2(

تطوقت".")ف(:)3(

ر".1"خو:الاصل)4(

"ودموعها"هط(:ك،)ف،)5(

النعش.:الاران)6(

قرهولافيهحرلاالذيالمعتدلهو)7(
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حياتهعرسزفافالممات(1كان)

ناىوجيرانأهلعن)2(كانإن

رحيلهالفناءدارعنكانأو

أوطانهذرى)4(عنأزعجكانأو

روضتعلممزنإلاكانما

غيمهسحبعدأقلعكالغيث

باذخعلمطودإلاكانما

كفهجود،بحرإلاكانما

معروفها)6(ديمةإلاكانما

كمالهعندالبدرإلاكانما

أحمدأمةخيرإلاكانما

والتقىللمكارموبحر،حبر،

رتبةالمحامدفيلاحمدولكم

نثارالدموعمجالنفوسوبه

جوارلجلالاذيمندنافله

ديارالبقاءدارمن)3(فلديه

قرارالجنانفيبخلدفله

الاقطارقطرهبصيبمنه

الاثاربعدهمنوتخلفت

القنطار)5(حصاتهوزندونمن

زخاربنوالهتياره

مدرارلعفاتهبهباته

سرارالتمامنقصمنوافاه

الاعصاربهلسمجلمالعصر،في

بحارفيهوالاحسانلجود،وا

الافكارتتقاصرطولهاعن)7(

."كان":لاصلا(1)

."من":(ط،ك،ف)(2)

."في":(ط،ك،ف)(3)

."ويذ":(ف)(4)

".رزندون"(:)فوالاصل"،دونهمن")ك(:،حلم"طود")ف(:)5(

معروفهاهلعلههامشها:وفيمعروضها""(:ط،)ك)6(

الخبرية؛كمتمييزأنه:الاصلفيكمابالنصب""رتبةضبطووجه.من""(:ط،)ك)7(

مفردا.كانإذاتميمبنيعندنصبهيجوزلانه
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نافععلمبكلالشعوروله

والتقىوالتعبد،التزهد،وله

الدبزينةالفخورفخرإذاوله[114]ق

نافععلمالاشياءولاشرف

لسكونهالنهىسبلأظلمتإن

مصابهجلالاسلامعلاولقد

مخلدايدومالدنيافيكانلو

حياتهثوبخلعحيئولكل

ميتحيوكل؟النجاةفيم)3(

حمداأفراقيعلىأسفتولقد

لافدائهعندهانيفدىكانلو

الورىأفئدةمغناطيسكانقد

وفاتهيومأناحسبكنتما

ثواكلاالستورمنالنساء)5(بكر

داعلىلهمالجراد،أمثالوالناس

شعارالانامفيولقلا،عقلا

دثارالدثورأرباببينما

فخارالحياةبتشعيث)1(نيا

دينارولايقنى)2(،درهملا

منارالخافقينفيفلذكره

الاقدارتدفعلالكنها

المختارأحمدلخلدبشر،

معارلحياةاثوببأنعلما

القهارالواحدالالهإلا

الاوطاربهقضيتليليسإذ

والاعماروالاولاد،،أموال

نفار)4(القليلفيولكنأنسا،

الاستاروتهتكالمصونيبدو

الابكارالنهدالخدورومن

ودوارتهافتمنهتابوت

)1()ف،ك،ط(:"بتشعيب".

"ه"،)ف(:"يفنى)2()ك،ط(:"يغني

)3()ف(:"فبما".

نفار"هعنهقلوفيما":نسخةلىإإشارةالاصلهامشفي(4)

".النساِ"بكر:الاصلفيضبطها)5(
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نحوهنحليعسوبفكانه

ونوهتالبلاد،محاسنهملأت

ثناوهالانامبافواهوجرى

وباحمدوينقضيالزمانيفنى

امانهدارالرحمنفاحله

جنةفيضافيا)2(ظلاوحباه

نظار)1(للنفوسوميتاحيا

الامصارفضلهمعجزبحديث

المعطارذكرهروضةفالارض

السمارتتحدثوحديثه

حذارعليهخوفمنليزول

الانهارتحتهاتجريفيحاء،

)3(:برحمتهعنهمااللهعفاأيصباوله

انسجامفيالورىمندمعكلالامامالتقيالبرلمصاب

لحماماصادحاتكفقيداتنواحعليهلهموالبواكي

الافهامذويعلىخافغيرفيهوالسر،الاثنينيوممات

الانامجمععمومفيقدرهفيهاالمهيمنعظمموتة

الاقدامعلىسعياونساء،رجالاجمعونالناسحفه

)4(والحكامالاعيانرؤوسقفومنوهو،نعشهتحتومشوا

)1()ف،ك،ط(:"مطار".

."ضافياطلا":(و)ف،صافيا"":الاصل(2)

اللهرضيالاسلامشيخيرثيأيضاوله.بيتاواربعونثلاثةوهيتمت"(:ط،ك،)ف)3(

".عنه

.ـالصوابوهو"لحكاما"لعله(:)كهامشوفي،"والاحكام"(:ك،)ف(4)
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الغمامكمسبلاتوحزناء،الدخشيةمنالدموعيسبلون

ساملجواسامقفيكدويوجهراسراالعبادوضجيح

والسنام)1(السهىغاربفيعاثعبوسيوممكفهرلهيا

الزحامكطلفرطنشاطذوقويالهلاكعاينبهكم

عامفوقطولهفيبؤسيومفيهاكانرزيةمنلهايا

الاوهامعلى)2(تعبيرهدقلقدحتى،المصابفيهجل

الكلاممشكلات)3(وحلالوالزهـصدالعلمفيالإسلامشيخكان

الاعلامكالائصةهديهعليماحبرا)4(منهالناسفقد

والعظامعروقهفيجرى،!لىالمفوالسنةالكتابحبمنه

ساميكلعلىعلماًوتسامىليالمعاسماءمنالاوجبلغ

ناميالناسفيالمعادحتىفهوانتشاراالبلادذكرهوطوى

الدهـهاضهإنالكسير)5(جبر142[كان]ق

الحطاموحطم،العانيوعون-،

السقامثوبالصحيح]بغض[فوقبغيضاإليهالدنياحبكان

".النهى"(:و)فالاصل(1)

"0تعثيره"ك(:،)ف2()

"0"وحل(:ط،)ك)3(

بحرا"."(:ط،ك،)ف(4)

الكسر".")في(:)5(
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يرولاالملوكيرهبلاكان

الفوكلفذا)1(،الفضلفيوتراكان

كز)2(الدهربمثلهسمحا،كان

يقراالدهرجبهةفيسطراكان

ضراخافمنلكلنفعاكان

متاعفيتانقذايكنلم

دواءويرجو)3(داء،يخشىكان

يوولاانتقامذااللهفيكان

ضلالذوبهيفدىنورا)4(كان

فتكا)5(بالنوائبكالليثكان

بحركلوصدرهيديهفي

جواد،شجاع،شهم،ندبي

بالذبالناستذبذبلمافام

)1()ف(:"قد".

ا"،و)ط(:"ضنا".)2()ك(:"كثر

".ويرجى"(:)فوالاصل)3(-

برا"."(:ط،ك،)ف(4)

".بالنواب":()ف(5)

"0"اورع:()ك)6(

(0طك،)ف،فيليست"بالذب")7(
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الانعاممنلهمفيماغب

والتؤامبشفعهمجاءوا!س

والاعيدامالزمانليليافي

الشامفيوشامةالبرايا،في

لحرامواحلالهسبيليفي

وطعام،ومشرب،ولباس

عقامداءلكلوشفاء

انتقامذالنفسهيوماجد

ظامكلبهيروىبحرا،كان

هامبالمواهبكالغيثكان

طاموالعلمبالنوالزاخر

همام،سريماجد،)6(،أروع

حام)7(كلنبالماعليهم!ب



والناالخطبحنادسفيلهكم

الخوشدةمنالاناموجميع

الناافترسواقدفارسوبنو

انبساطبعدالشامودمشق

غزانالعلوجعلجغزاناإذ

ذليلامناالعزيزفاعاد

ثناهجلالجبار،فنضاه

طاغكلمنباللهفحمانا)2(

كميئكلفرحينلهيا

خصوصاعليك،تيميةابنيا

القوافيعليكالعلا،سليليا

وحلماعلماالمثالفقيديا

خطبعزإنالاحجامبطيءيا

فضعلكلوكاسيا)3(محلىيا

خطبعنإنالإقدامسريعيا

.."هنياملخلق1"وك(:)ف،()1

"فجاءنا".:الاصل)2(

كاسيا".محلا":الاصل)3(

فقط.الأصلمنالبيت)4(
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)1(قياممنالضحىحتىنيامس

منامفيالردىمننيامف

السوامسرحالاسودافتراسس

انضمامفيرستاقهاضواحيمن

بالطغامفارسمنوغزانا

كالانعامينقادصغار،ذا

لحساماكحدالعدىوجوهفي

وسهام،وصارم،برمحلا

محاميعنا:الاسلامحماةمن

وسلاميتحيتيوعموما

بالاقلامالطروسفيبكتقد

المرامبعيد،المرمىوقريب

والاقدامالقياموسريع

وذامعاركلمنومعرى

)4(الظلامجنحالقياموكثير



المناملذيذلاجفانهلثمرابعدمنلذإنطرفيكف

حماميحمامأيكتيعلىمحالو-شخصكبفقد)1(-وبودي

بدواميدوامهذكر،لحدفؤاديفيلهمنيا،ولعمري

السلامدار،عبدالسلامابنياخلتفروحكالثرىحللتإن

ورهامبوابلمزنكلثراهاحوالثتربهبفسقى

داميبالدمعجدنالثوالغواديبسحالسواريشحت)2(واذا

عنهما)3(:اللهعفاوله

صدعالحزناصدمةمنالصفاوصمسمعاوأصمالناعيبمصرعك

الاسىمنجموداجفتمقلة143[فكمق1

أدمعاالدمعمنسالتمهجةوكم

لسجعاوالتثربالنظمفاضلوكمرجعتوالندببالنوحثاكلوكم

موجعاالبالكاسفإلالفقدلثالورىمنوزهدعلمذويبقولم

بلقعاالمنازلمأهولمنكرأىعارفكلعلىالدنياتنكرت

.لفقد"ويودي"(:ك،)ف(1)

"سحت".:النسخبقية)2(

الخياطالحسنبنأحمدالدين[تحريف-محيي:]فمجير"للشيخك(:)ف،)3(

الدينمجيرللشيخومنها")ب(:و...."الاسلامشيخبهايرثي،الدمشقيالجوخي

"هالخياط
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ومربعامصيفاأخلىلمنجعلت

للهدىكنتقدالمحمود،أحمدفيا

وبهجةضياءوالدنياوللدين

لهتستطعلممنك،برزءرمينا

نازحرحلةالاوطانعنرحلت

ووانيابطيئاشرعنكنتلقد

الذرىباذخراسخاطوداوللحلم

تهدمتحيناللهلدينوركنا

ممعراعادناضراعلوموروض

فقدهالشملشتتشمل)5(ومجمع

حيزومه)6(وبنانهحوىوحبرا

ومغرباشرقاالارضفيذكرهسرى

ومربعامصيفا)1(نيوأجفافؤادي

مشرعاالحنيفيوللشرعمنارا،

اسفعا)2(اسودالخطبوجهلاحإذا

مدفعاوالكيدالايدشديدبراي

مرجعاالدهرمدىتزمعلمإليهن

مسرعاعجلانالخيراتطلبوفي

منبعا)3(والعلاموالاحسانوللجود

وتضعضعاوهىمنهقواعده

ممرعا)4(كانماكلمنهوصوح

جمعاالنوائبأشتاتوأنواع

أجمعاوالعلاملجودوالندىبحار

ضوعاالرطبالمندلعرفنشرسرى

)1()ك(:"مضيقا".

)2()ف(:"أسعفا"ه

)3()ب(:"مشبعا".

الامعر:المكان."معمرا")ف(:،ممرعا"عاد")ب(:،"علموروض"(:ك،)ف(4)

الخصيب.:والممرع.النباتالقليل

"هومجموع")ب(:)5(

"."حيزمه:الاصل)6(
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عدةالكواكبمساعيهوجازت

أوجعاالقلبفيكانما)2(حكمهفيا

وحادثجليلخطبمنلكويا

كالحالوجهعابسبؤسيومومن

امرهيعصلمالعرشلربمطيعا

بحدودهقائماإليهمنيبا

يهبلمالهولعلىومقدامهزبر

بحوثهجدالفيجلاد)5(شجاع

النهىمعركفيالعلمبسيفيصول

بدعةإزالةمنكمعصرهوفي

باطلليلفيالشمسإلاكانوما

غيهبازحزحالظلمظلاممنفكم

ومناقبلهكراماتمنوكم

ويرمعا)1(رمالافاتتإذالقطرمع

أفطعاالعينفيكانما،يومهويا

السميدعالجواداالشهمبهعدمنا

أروعاالروعيؤمنإماما)3(،سبانا

أطوعانرلمالعصرفيلهومنه

وترعرعانشامذ،ولىحينلىإ

ممنعا)4(المنكراتبمنعمليكا

أشجعاكانمنكلجبانايعيد

شرعاأقبلنلجهلاشرعوأرماج

وابدعاأجادقدفعلومنكر)6(

مطلعاللحقمنهبنوريرينا

شعشعاحينمنالعدلنوربساطع

توسعاالزمانوسعبهايضيق

".اللسان".تلمعبيضحجارة:واليرمع."حازت":الاصل(1)

".موته":()ط"،حلمه"(:ك،)ف2()

هماما"."(:ط،ك،)ف)3(

(:)طوفي0"لمنع.الهـ..على"ك(:،)ف(4)

."..................لمنعمليكاكلهالعرفعلىومقداماهزبرا"

"ه"جلال)ك(:)5(

منكر"."إزالة)ب(:)6(
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مبهمالمباحثفيطريقمنوكم

حاسدوالخفضالنقصانسامهوكم

يكنولمحميداالدنياعنتولى

نفسهيعطلمماتأنلىإوعاش

متواضعخاشععليمإمام

فضلهالارضروضعلومسحاب

أوجهابالفضائلمنهاونضر

صوبهصيببعدمنوخلفها

الثرىبالوابلجاد)2(ائى،المزنكذا

نافعفقدناهمفقودفلله144[]ق

ن!عفلمحبا،اللهفيبهشغفنا

يزللمأحمدالعباسأباعليك

سافراوجهكاللهيرينيانلىإ

***

مهيعا(1لساريه)أضحىبإيضاحه

وترفعازائداكمالاوخص

تطلعايبديالمذموملزخرفها

مطمعادنياهدارفيمابتأميل

خشعاالنواظرتغضيلهيبته

الموسعاالبيانبردوألبسها

المرصعاليالمعاتاجوتوجها

وأقلعاللعقولرياضاعليها

يتقشعاأنحقصداهاوروى

أنفعانرلم-اللهغير-منهلنا

موضعاالقلبفياللهلغيرهواه

مروعا)3(الفراقبتذكارفؤادي

مبرقعا)4(المعاديومبنضرته

."ريهلبا":(ب)(1)

".جارتان"(:)ف2()

الفؤاد"."(:ط،ك،)ف)3(

بيتا".وأربعونثلاثةوهي.تمت"(:ك،)ففيبعده4()
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مدرس،الحقعبدبنالمؤمنعبدالدينصفيالامامللشيخ)1(ومنها

)2(:اللهرحمهببغدادالبشيرية

الاتقياءمعالزلفىمقامفيالعلماءخاتميامثوىطبت

الصلحاءالائمةالهداةرالغروالسادةالرحمنأولياء

وذكاءوفطنةغزيرمعلىمنبكطوىكمللموتويح

الغماء)3(صدىعنهاويجلوصالغبمنالقلوبيشفيوبيان

والافتاءالسؤالعندئبالصاوالمنطقالعلومتلكأين

اللقاءعندللزائرينجشرالوحسنلجميلاالخلقذاكأين

الشقاءأهلعيونوقرتتمذمفالفضائلمقلةرمدت

للاغواء)4(نمقوهومالواقاالذييردعال!لاحين

والارجاء)5(والاعتزالناناليوفلسفةاهلضلالاتمن

478.صإلىهنامنسقط)ب(في)1(

البارعالاديبالفاضلالمحدثالامامللشيخ"(:ك)ف،فيالعبارةهذهمنبدلا)2(

لحنبلياالبغداديببغداد،البشيريةمدرسلحقاعبدبنالمؤمنعبدالدينصفي

بقيةالعالمالامامالشيخوفاةبلغهلحقاعبدبنالمؤمنعبدالفقيرالعبدقال:يقول

وبوأهعنهورضياللهرحمهنيالحراتيميةبنحمدأالدينتقيالمجتهدينالعلماء

.(024)صجمتهترمصادروتقدمت."امينوكرمهبمنهلجنةا

."العماء":الاصل)3(

"."نمقو)ف(:(،ك)ف،منوالمثبت"علم":الاصل(4)

(0)فمنسقطتاهل"و""،ضلال"من(:)ك5()
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بالط!يدينونمنالرفضوذوي

والمربعدكالشكوكيحلمن

عفقصرت)2(مشكللتبيينمن

الدبفيالمجادلالخصم)3(لقمعمن

يلقابعدكللغريبترىمن

يدفماالغريببعدكمنضاع

النالنانعاهعالمأيما

المناياغيضتهفدحبري

الدبكتابكلهمالناسأعلم

فبالتيوالعلومبمعانيه

يروبالرسلسيدأحاديثمن

خباوسقيمومنصحيحمن

وفتاويصحبهوباثار

والازراءلحينالصاعلى-

هراء)1(وفولشبهةمندود

خفاءمنبهلماعقولىء

عوجاءملةمنعناداص

حباء)4(وفضلطلقبوجه5

اللأواء)5(علىلهمعينا!ى

الغبراءفيصينقدوحبرعي

الارجاء)6(منحفرةرجافي

مراءبغيراسمهجلله

الغراءبالسنةوأدرىسه

النبلاءالائمةكبار!ه

والضعفاءالثقاتالرواةر

العلماءمنبعدهمأتىمن

هذاء"0وقول...لحل"منك(:)ف،(1)

شكل".")ف(:)2(

"قمع".)ف(:)3(

"حياء!.)ك(:)4(

خطا."اللواء":الاصل)5(

رحا".في"(:و)كالاصلوفيرجا".المنايا..قد."بحر)ف(:)6(
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الفقهاءسادةالحكممن7ء!فباختلفواوماجماعهموبإ

الاولياءسادةأحوالمثل(تجدها)(1فيهالظرتإنحاله

.الفقراءفيغنيا!يعد!ثرالعبمنبالدنيالنفسقانع

رياءبغيرنفسهعلىء)2(لعافبلديهبالذيمؤثرا

ورخاءشدةفيوشكرتواخباونسكظاهر)3(ورع

البلاءعندوالصبرحلاهياالدتفيوالزهدوالعفافوالتقى

والأهواء)4(الصلالقبيلءل!يجاهدجاهدايزللم

الهيجاء)5(لدىوفؤادرأسقويوجأشثبتبجنان

البيضاءبالحجةويدليثالش!عنلجوابباالخصميزع

الأنبياءعلىقضىقدبماءاللىقضىأنلىإنفسهصابرا14[]قه

البغضاءمنحملواللذيقومالسوءلهأضمرواولقد

الفصلاءملابسمنبهءالدخصهلمامنهمحسدا

الشحناءمنضمروالماءاللىحرمالذيمنهفاستحلوا

للاغواءالقراننصوصم-القوحرفكماقولهحرفوا

تجد"."،)ط(:"فيه)1()ك(:"فيه

لبه.طا:فيهعاو."قبهلعا":لاصلا(2)

."هرطا":(ك،ف)3()

".اللهفييجاهد"ك(:)ف،)ف(،منسقط"يزل!)4(

.!...لذيرأس"وفؤاد(:ك،)ف)5(
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شنيعقول)1( بكلورموه

خرىبعدمرةعنهعجزوا

كهامالصقيلالعضبيباريهل

السبحلبةفيالحمير)4(يجاريام

ملوهالذيمنهينالوالم

فبصدقتالذيالدينتقييا

كفقدكذلكتلقيبهعند

الدتفيفزتلقد)6(تيميةابنيا

الاخىفي-الله)7(يعلم-انتوكذا

لجفافيالشريفةروحكبوئت

الرتاكوالرضىقبركوسقى

الافتراءظاهرالكذببين

بالاغراء)2(عليهفاستعانوا

ومضاء)3(صرامةفيصدىء

الاحشاءمضمرجوادا!ق

بالفناءجمعهماللهرمىبل

الاباء)5(مخايلوحقتء

الاسماءأح!منولممميتصت

ثناءوحسنباقبذكرجا

والشهداءلحينالصابع-ى

السعداء)8(منازلأعلىفة

وعشاءبكرةكل)9(فيروج

."همور":صللاا(1)

."ءغراب!":(ك)(2)

."بهضرا":(ط)(3)

."ريتجا":(ك،ف)(4)

("."نجائل:الاصل("،مخائل"وحققت(:)ف)5(

"قد".)ف(:)6(

"."بعلم)ف(:)7(

الشهداء".")ف(:)8(

الأصل.منسقطت""كل)9(
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العطاءصنوفورضوانهءالدنعممنعليكوتوالت

بيتا.ربعونوثمانيهب(1وهي)اخرها،

بنعبدالكريمبنأحمدالعباسأبيالدينشهابللشيخ)2(ومنها

بابنالمعروف،الحنفي،الاصلالتبريزيأنوشروانبنعبدالصمد

لى:تعااللهرحمهالكرشب)3(

والحكمالعلمذيتيميةابنعلىدمبغيرتبكوافلاالمصابعم

عمي)4(يفيضلاعليهجفنفكلدعةفيوهوولىالبريةحبر

منسجمغيرتلفىالبينأبانهوقدعاينتهعيقجفنعلىعار

يلملمالدينتقيالامامنفسفدىالانامفيتقيكلانلو

قدملىإفرقمنالشوقيهزهيألفهكانمنتذكرهإذا

رميالمصابهدابهسهميوبهاصيبقدلسهمويستغيث

تلتئميوالحشراللقاحتىولستواتسعتالدينفيثلمتثلمةيا

."تهاوعد":(ك،)ف(1)

لكنها2(70-602)ص"الدريةالكواكب"فيوهي.فقطالاصلمنالقصيدةهذه)2(

)735(.سنةتوفيوالناظم0الاصلفيليسبيتزيادةمعفقط،بيتاعشرثلاثة

الطبقاتو"(،111)6/:"الشذراتو"(،177/)1:"الكامنة"الدررفيترجمته

للتميمي.385(/1):"السنية

"بابن:نسخةفيهامشها:وفي"المكوشة"الدرر":"فيووقع.الاصلفيكذا)3(

."بكرشت:عرف":"الشذرات"فيو([لمكوشت"ا:"الطبقات"فيو."الكوشت

".عليهيبكيفلا":"الكواكب"(4)
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فتىبمثلالدنياتسمحهلهيهات

أرضعها:اللطفلبانلنفسفقل

تقبالامامالتقوىذويعندكانقد

يرحمهواللهمصرعهلكن

بقيتوقدالدنياتفخربهكانت

داعنللزائغينمواعظهكانت

غدابهنوالتقوىوالحلموالعلم

وزينتهاالدنيازحرففيوالزهد

نظرتقدالعميانفضائلهلىإ

جبلتقدالارواححبهعلىمولى

خصصهكانقدلماإلاذاكما[146]ق

داحرصولويطفىلاربلنونور

فيوضحهااعيتقدللمسائلمن

جنازتهمنبهىالناسرأىإنما

علىكالعروسيجلىوهووحوله

بهالعبادربلىإيضرعون

الحلمعالمفييرىأوتيمية

فانفطمياللطفظئرماتقدنفسيا

النعممنمعدوداأحمدالديني

النقممنمحسوبمحبيهعلى

رممذووأجداثتفاخربه

السقممنيشفيهمالسقيمينحق

علمعلىنارمنأشهرالناسفي

الكرملىإمضموماكانوصفهمن

صممذيكلإليهاصغىوحقا

بمتهمالدعوىهذه)1(فيولست

والشيمالاخلاقمنالالهبه

مؤتثمكلومالا]يوما[!حريص

)2(الظلمفيلاجلموعبرقوضوح

والقممالاعناقعلىاستقلتلما

امممنناهيكاممسريره

القدمفيمولاهاختصهبهلما

".القولفي":"كب1"الكو(1)

وهو:الاصلفيليسبيت"الكواكب"في)2(

وكاهـالعلومبثإنيزخركالبحر
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ومنبرهمصلاهعليهبكى

كذاوالسعماءعليهتبكيوالارض

أبداالذيالحبرلمالعالانه

بهالافتخارحقالمجدهوهذا

مزخرفةوافيهالخلدجنةيا

لغيبتهغيبيالعلىشموسويا

أكررهذكراهدرسيصارقد

بهأعيشمعلومذاكعلىولي

لهالفاقدينأجراللهفاعظم

وموضعهمثواهاللهكرمو

بهالنعيمدارفييجمعوالله

بيتا.وثلاثوناربعةوهي،تمت

:(1ايضا)وله

كبيرفالمصابجميلاصبزا

الورىكلعرىقدخطبوجسيم

وفواضلفضائلركنوانهد

الورىأحزانالدينتقيوعلى

الحرماعينبكتهالخدوروفي

والعجمالاعرابسيدعنجاءقد

فمبكلجهرامناقبهتتلى

لحشموابالاموالبالتكاثرلا

اضطرميالورىشواقناريانتو

انهدميبعدهليالمعامبانيويا

للفهمالدرسمعيدفيهوصرت

الخدمجملةمنلهجعلتقدان

كلهمالاخلاصذويالواجدين

والكرملجوداسحابمنبوابل

ربهماللهفييحبونهقوما

تمورمنهالارضجبالكادت

يجورالدظلموالضياءفقد

معمورالاسىركنفعليهما

تثيرالغزيرالدمعلمسحائب

(602-402)ص"الدريةالكواكب"فيوهي.فقطالاصلمنيضاالقصيدةهذه(1)

بيتين.زيادةمع
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علىيحمدلمالاجرابتغاءلولا

الش!ظلموالمكرماتشمودسأفلت

الذيوالقطبالتيميالفتىنور

بهومنالزمانكانبهحبر

والتقىوالتزهدالتعبدعلم

نافععلمكلفيورسوخه

نأىفمذالصدورفيصدراكانقد

مدامععليهفاضتلىغرولا

التيوالارضعليهالسماءتبكي

وموومنبرهمصلاهوبكى

وتفطرتلفقدهالغماموبكى

بكينهالحدوررباتوكذاك

اللوىباناتالعذباتلهنشرت

حمائمالاراكعلىنحنوعليه

منبعدالمدامعصبإنفالصب[471]ق

وانهعليهحزنفيوالنالس

أغيارهمنعليهالإلهغار

كلامهعليهيتلوبهفخلا

زفهالتشوقاشتدإذاحتى

.الوزنليستقيمبلقيا"":ولعلهاكذا،(1)
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صبورالمصابهذاعلىصبر

النورعنهوزالالمنير!شام

يدوركانعليهالعلومفلك

وينيرالدجىفيويشرقيزهو

منشورلهالدنياسائرفي

مشهورالورىبينفحديثه

صدورالصدورصدرعلىضاقت

ظهورعليهقصمتوأنحرى

تكديربفراقهلصفائها

المعمورلجامعوادرلممهضع

صخورعليهتجريأعيزعن

ستورعليهمنهاوتهتتكت

شعورلهنوماالشعورعوض

طيوروهناسفايندبنه

معذورفإنهوماتيهوى

مسرورربهبلقاء)1(عبد

غيوروالمحبعنهمفزواه

وسميرمؤانس!لحبيباوله

مجروروذيلهاالعروسزف



:لسريرهمشيعكلوشعار

سرىلما)2(لسريرهسرتولقد

وذكروالزمانلياللياتفنى

لائحاهلالاالدنيافيكانقد

لماللهلىتعاجنازتهوكذا

علىنطقتأنهاالعجائبومن

يعدلمللجنازةالمشيعإن

وهذهالمبينالفضلهوهذا

الذيمنالوجوداللهأوحشلا

روحهراحتاللهجنانوالى

الذيالقبرجاورلميتطوبى

بجنابهثووانزالفازبل

بركاتهمنالحشرحتىفينال

داجنةفيبيننافاجمعربيا

بيتا)3(وثلاثونستةوهي،تمت

وهي:"الكواكب"فيبيتانبعده(11

سريرهالرقابفوقسرىولقد

وفاتهيومقبلأعلمكنتما

الكواكب"منلمثبت1و""لسيره:الاصل(2)

.وثلاثونسبعةبل)3(
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والتكبير)1(والتهليلالتسبيح

نشورالنشورحتىلهاسير

مذكورالورىبينمتجدد

يشيربالبنانإليهكل

نظيرالعالمينفيلهاينظر

مستوركامنهوبماصمت

مغفورذنبهوسائرإلا

مشكورربناعليهانعم

قبورالموحشاتفيبهأنست

وسروربهجةمنهايلقاه

مقبورتيميةفتىفيه

مخفورنزيلهالكريمإن

وحبوررحمةينزلوعليه

قديرتشاءلمافأنت!أوى

تسيرالراسياتكيففعجبت

تغورالزاخراتالبحارأن



:(1أيصبا)وله

المدامعتجريالتيميالفتىلفقد

البكايقرحهااجفانافتغرق

ونارنانار،كليطفىوبالماء

فإنهاالصادحاتلحماماواما

لهجوامعهمكانتفتىوحق

التيماثرهجلتماجدعلى

ولسؤد؟كرامواخلاقعلوم

وعفة،وتقوىر،وايثا،وزها

فحلهاالمشكلاتاماالحبر،هو

وثيقهبفهيالدينعقودوأما

وسماوهارضهبكته،إمام

الصوادعلحمامابالنوحوتصدع

الاضالع)2(حوتهانيراناوتضرم

)3(المدامعالضلوعبينيؤججها

صوادعللقلوبحمامحمام

)4(لجوامعوافقدهتبكيجوامع

مواقعالعارفيققلوبفيلها

وتواضعبادخومجاوجو؟

يافعوهوحازهاسسجاياوتلك

بارعلحلافيوهو،لديهيسير

يقارع)5(ليبالعواوعنها،لديه

متتابعحزنه،حزينبكاء

شهابالشيخبنإبراهيمإسحاقأبيالدينبرهانللشيخمرثية"(:ك،)ففيمكانها(1)

علىاقفولم.."...وهي،الاسلامشيخيرثي،التبريزيعبدالكريمبنحمداالدين

.(483)صلده1وجمةتروتقدمتالمذكور،إبراهيمترجمة

."ه..وتضرمبالبكاتقرحقدجفنافتغرق"(:ط،ك،)ف)2(

ه"55هبينمؤججها":(ط،ك،)ف)3(

ولفظه:.بياتبعدك()ف،فيسياتيالبيتهذا)4(

لجوامعوافقدهيبكوا،جوامعلهجوامعهمكانتلمنوحق

".ينازعبالرماج"وعنها(:ط،ك،)ف5()
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)1(قاطعالكونفييشغلهلماللهعنمنلفقديبكيانلالهماوما

جامعوالشمل،كانقدفواحدهاحقهاكانوماالدنيا،بكتولو

)2(الفجائععليهاهانتبعدهومنبفقدهتعزىمملىاصبحتوقد

)3(نافعالصبرإنماقبيحا،!جميلاداصطبارناكانالاجرابتغاءولولا

.ذكرهالمتقدمالدينشهابولدإبراهيمالدينبرهانلصاحبناومنها

)4(:لىتعااللهرحمهما

".يقطعه)1()ف،ك(:"لم

."لتها":(ط)،"فتها":لاصلا(2)

هي:وهذه،الاصلفيليستأبياتعدةك(،)ففيبعده)3(

المدامعحرقتهقديماًعليهوعظهغزارةلولاومنبره

ضائعأحمدالدينتقيإمامالالفتىتيميةابنحقفيزالوما

المطالعفاختبتهعليهفعادتيجتلىالمطالعفيئشمساكانأما

طابعالمكرملخداعلىريفالش!علمهكانقدالشامخدوشامة

طالعالدياجيفيمنيروبدرسرو]إذاللسالكينهدىونجم

لامعالشامعلىبرقلشائمهيشمولمعنهالبدرغابغابقد

هامعالعينمدمععليهمنعلىحزنهفرطمنالشامثغرافترولا

الطوالعالنجومفيهاشرقتأولوالدناتشرقلمغابإنالدجىوبدر

الدينشهابالشيخبنإبراهيمالدينبرهانللشيخ[مرثاة:]ك"ك(:،)ففي(4)

فيتيميةابنالدينتقيالشيخيرثيالعجميالكرست]الكريم[عبدبنأحمد

735".سنةرمضانفيفيوتو،79سنةاوائلفيومولده735،سنةالاخرةجمادى

منأنهوواضحهذا،حمدبنلابراهيمالسابقةالقصيدةنسبةك(،)ففيسبقوقد

جمه.ترمنعلىأعثرلموانالمؤلفأقران
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نيالعامقلةياالدمع1()انسجامفيخذي[14ل!ول1

نيأصافيضمنالارضترويانلىإ

نيأشجاولوعةأشواقمرارةوليلةيومكلفؤاديياوذق

نينجاالضلالةأهلمناللهبهالذيتيميةابنوجهأرممىأنلىإ

إنسانكلعن)2(التربفيفغيبهأتىقدوالموتألقاهبأنليومن

وجيرانعليهإخوانلهفوياوجههلانوارالدنياوحشةفيا

القانيمدمعهاينهلأنلحشرالىإلقاءهترجيلالعينفحق)3(

دانيولاقاصيىمنهفيهمينجولممصابهرزءالارضأهلعملقد

وريحانوروجواشراقونوربهجةذاتبهالدنياكانتلقد

ثانيلهليسحازفن)4(كلوفيزمانهفيايةإلاكانوما

خوانغيرمشفقنصوحدعاءربهدينلىإيدعوهدىإمام

باحسانوالتابعينصحابهومرلسلخيرعنجاءمافمذهبه

حيرانكلبهايهدىأنهعلىواصفكلحيرتبعلومأتى

عدوانغيرمنالبحثفيفأنصفهجدالهيبغيوافاهمبطلفكم

تبيانأحسنلحقايبينأنلىإشبهةبعدشبهةعنهويكشف

5(بانسجام"و)ك(:،أثبتماولعله"جدي":الاصولفي(1)

."لترابا":()ف(2)

."يحق":(ط،ك،)ف)3(

."علم":(ط،ك،)ف(4)
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معرضاالمقالةتلكعنفيصبح

بدعةكلمنالاسلامعلىيغار

لائملومةتاخذهلماللهوفي

لنفسهيوماالدهرفي)2(ينتقمولم

دونهفالبحرالكفسخاءماو

كلهمالشجاعةأهلوزنواولو

مثلهالدينفيالاعداءجاهدفمن

شقحبيوماثبتوا:للناسقالومن

واتقىبالغيبالرحمنخشيفمن

مكثهالسجنفيطالأنضرهوما

وقتهيقطعمولاهلىإمنيبا

رياسةبحبمشغوفايكولم

لحالا."كانللا)4(
ومتصب..مسعوو!

وعبادةنافعبعلمولكن

عبرةللناسكانقدموتهوفي

)ف(.من)1(سقط

يوما".ينتقم")ف(:)2(

العطايا"."ط(:ك،)ف،)3(

.("وماط(:ك،)ف،)4(

194

ورهبانسوء(1أحبار)منكانولو

بنيانكلهادمامنهازالوما

لجانواالانسمنمخلوقايخدشولم

نيلجااعنفيعفويؤذىولكنه

بمنانالعطاء)3(بذلفييكولم

ميزانكلفيالشجعانرجحبه

؟غازانوجهفيالعزمسيفسلومن

؟وخذلانانهزامفيالاعاديفان

سلطانكلخافهالبراياإله

رحمنوطاعةنمسكفيكانإذا

قرانوتفسيرأحاديثبنقل

غلمانحسنولابغلاتشدولا

بستانغرسو]لا[بنيانرفعولا

وإيمانوصبروإخلاصوزهد

وبهتانزورغيرمنشاهدوالما



نأوكادلجرادامثلانتشرواإذ

قبرهنحوأعناقهمعلىوسار

لههإدعاهالباقيالذهبلىإ

وطيبهاعدنجناتلىإدعاه

شملنايجمعالعردشربفنسأل

قلوبناانكساربعديجبرناو

وبنسوانرجالمنعقولتزيغ

وغفرانامتنانذامولىيجاور

الفانيالخزفمنخيرله)1(وذاك

وولدانلحور.2() !حها.وسعه

حرمانبعدمنالخلدجنانفيبه

ظمانكلوجههبرؤياويروي

****

اللهرحمهالمثمبليلحساما914[ق1بنعمرالدينزينللشيخومنها

)3(:تعالى

بكائيعليكيقنعنيلوكان

للبلىانتقالكيومفيكنتأو

تماكانفسيعنكأصبرلكن

بدماءعبرتيسوابقلجرت

الخنساءبكا4(على)لزدتصخرا

الاعداءشماتةخوف5()للحزن

."فذاك":(ط،ك،)ف(1)

."وأسكنه":()ف(2)

:]فآقشالدينحسامالشيخبنعمرك[من]سقطتالدينزينللشيخ"(:ك،)ف)3(

".عنهاللهرضيتيميةابنالدينتقيالشيخيرثي،الشبلي[تحريف-الدراقسحسام

":الكامنةالدررو"895(،)3/:العصر"أعيان"فيترجمته74(.)9سنةالشبليتوفي

/3(561).

(.)فمنسقطت(4)

العسخ.باقيمنوالمثبت"،"للخوف:الأصل)5(
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لمعاافضلوأنتعلمتاترى

والتقىالديانةتلكعلىأسفي

نافعالتأسفوماعليكأسفي

ناظريعنالكرىنفىعليكأسفي

والورىبعدكالعلامبحارغاضت

داعنمنفرداماتوحيدابيبأ

كلهاالمضائلحوىالعلومبحر

دونهعلمكلفيمتفردا

أعداؤهلهشهدتقدبالفضل

الذيالسلفوتابعالعلومشيخ

لهموالمبديالارضأهلوامام

والتقىالشجاعةوذولحاتالصاذو

جودهلظالبيثنيلاكانمن

ساجداوراكعاالمضاجعيجفو

مذاقهالعدوحنكفيكالصبر

"ه)1()ف،ك،ط(:"قربه

،)ففيقبلهالذيعلىمتقدمالبيتهذا)2(

"سفن".)ف(:)3(

39

وبلاءلوعةمنعندناما

بثناء(1)شملهآذنلجودوا

الاحشاءمقلقلعليكصبا

)2(عنائيوفرطنياحزافرطمن

العلماءسيدياغفلةفي

الصلحاءبقيةكاناحباب

لجوراءاكواكبلسموودسما

العلياءذرىرتبتهلعلو

النظراءعلىفضلاسماوبه

ورخاءبشدةالرسولتبعوا

ِ.)3(1 الانباءصحةعنلهدىسمن

والالاءوالبركاتلجودوا

رجاءلكليبلغهحتى

الظلماءفيللهذاكراأو

الجلساءلىإشهدمنوألذ

ك،ط(.



دالمالعا[]الهمامالبحرالمانح

الض!وغامرلجزيلاالمالالواهب

الدوحاسمالسؤالالكافيالمحسن

لاأحمدوالمجالسالمدارسصدر

أفحمتالفتاوىفيالمسائلوإذا

اختفىماأظهرالدينتقيتتو

بكشفهالخفاءفيسهاهافيرى

قالهفيماالحقالبصيرويرى

متبذلايرىأنخشيةسجنوه

غدوهموعندلهللمؤمنين

باهربفضلأتىالمحدثينفي

ذاكرأيشاكرايخاشعأي

باذليحامدأيزاهدأي

وثناوهصفاتهالصفاتخير

سائلعنجودهيسألويظل

ك،فو)،"ملاماا"لبد"ملغماا":لاصلا(1)

."...اهلأقحمت"(:)ف2()

"."منه)ف(:)3(

خطأ..المهملةبالعين[[عدوهم":الاصل(4)

49

(1الفقهاء)وحجةالامامحبر

النعماءبوافرالنزيل!ضيف

الغماءوكاشفالعضالداء

إبداءوفيعودفيمحمود

بخفاء)2(وحجبتالعلومأهل

الرائوأبدابرـلعينمنها)3(

سماءبص!ومشرقةكالشمس!

البصراءعلىيخمىلالحقوا

الشهداءمنازلفنالصونا

الخلفاء)4(وعزةالكسيرذل

القدماءعلىأربتومناقب

والامساءالاصباجفيلله

النصحاءنصائحللمسلمين

ثناءخيرالناسبينلجودبا

بعطاءليبرهفاقةذي

".لهمامالحبرا":(

دس".ذاك"(:ط،ك،)فوفي



متهللاوجههيشرقوتراه

نوالهبذلعندالتبسمبادي

لىالاالبرامكةفضلعلىأربى

عندهيشاهديسألهجاءمن

جودهالسحائبسحعلى[يربي015]ق

الورىبينأهلهيرفعلجودوا

شجاعةالقتال(1)اضطرمإذاوله

أمراءهوسلغازاناعنهسل

هلهاوالبلادملكواقد2(والمغل)

اقبلواقدوالتتاربشقحبوكذا

اجمعواقدالنزولعلىوالمسلمون

علىوالامراالسلطانحرضمن

قدالنصردليلفلكماثبتواقال

ذنتفاالكسروانجبالوأتى

".اصطدم":(ك،)ف(1)

الاتيبعدالبيتفيوكذا.لغل"1و)(:)ف)2(

"."كالطم(:ك،)ف)3(

خطا.سواء"":الاصل()4

وفا".)(:)ف)5(

594

ذكاءشروقلهللسائلين

والضعفاءالفقراءلىإلطفا

الطائيحديثمكارمهوطوت

الفقراءوعيشةالملوكبذل

الكرماءمواهبتكونوكذا

بالبخلاءالبخلويهويأبدا

الهيجاءفيالدينبنصرقامت

الأسراءبطلائعتوالما

عناءبغيرعانمنفككم

مراءبغيرأممفيبالطم)3(

للرائينظرةعنهموالمغل

مساءعند4()سواهالنزولترك

لقاءعندالنصرفكان)5(وافى

بقاءطولبعدمنبدمارها



أتىذكرمدينةبكلوله

الربهاسارتنظمتهاإذا)1(سير

وشيخهمالمسلمينإماموإذا

بيننايجمعالعرلنرإلهادعوا

تحيةالسماءرب)2(مقوعليه

الارجاءمعطرفهوكالمسك

الشعراءقصائددون!ركبان

عزائيعزاهعلىوعزولى

رجائيفهوالفردوسجنةفي

فناءبغيرأبداله)3(تبقى

بيتا)4(.وخمسوناثنانوهي.تمت

****

)5(:برحمتهعنهمااللهعفا-أيضا-وله

راقيمقالاحزانأخيلداءهلأمراقيدمعهطرف!بعدكبعدهل

وإحراقبإزعاجفيهاتشبجوىناروللأحشاء)6(عنابعدت

)ف(.من)1(سقطت

)ف(.من)2(سقطت

خطا."تبغي":الاصل)3(

عنهاللهرصيالشيخرثيوقد:اللهرحمهالمؤلفالشيخ"قال(:ط،)كفيبعده()4

سيدناعلىاللهوصلىوحدهللهلحمدوا.كفايةذكرناهوفيماهذه،غيركثيرةبقصائد

..ـهلحنبلياالدينشمسقصيدةوذكربالبسملةبدأثم"وسلموصحبهوالهمحمد

.أخرىوقصائد

ذكرها"تقدمبيتاعشرخمسةنحوالقافقافيةعلىاخرىوله"ط(:،ك،)ف)5(

آقشالدينحسامبنعمرالدينزينللشيخ":بقولهلموضعاذاكفيوصدرها

".عنهاللهرضيالدينتقيالشيخيرثيالشبلي

فللأحشاء"."(:ك،)ف)6(

694



مثلاغداخطبمناللهإلىإنا

اسىعليكنقضيانلحزنامنكدنا

اممفيالدف!بيومخوجتلما

فيا،المسلمينإماممات:وقلت

دالىإوهوللدينناصرعلىلهفي

كذببلاصدقا،النهىفنونحوى

لهكان،الاسلامحجةعلىلهفي

وغداصدرهفيحوىعلمبحار

اونةكلعليهحزنييزداد

ثوىيومالدينعلومبحارغاضت

ارجلنافوقمشياالدفنلىإنسعى

بماالكتابجفقدالفضلجامعيا

أحدعلىيبقيلابعدكوالموت

لله.لحمدوا،1(تمت)

وإشفاقبأوجالالانامعم

اعناقلمحوقمنلنابرزتلما

ساقعنالكشفيومكانكاله

ميثاقحفظرعيتيإنفياذرعين

سباقخيرلمحضلكلمننحايات

اخلاقطيبفيالورىعلموحاز

اعراقحسنفيحازهامناقب

نفاقالماللوافيجودببحر

اماقفيضلهيبيبطفيوليس

اطباقتحتبلحدالامامذاك

أحداقفوقمشياكانلووقل

رزاقواجالبسطمنكانقد

الباقيالدائمالالهإلايبقلم

-)2(:اللهرحمه-الحلبيالاثيربنلمحمودومنها

لبعضهم.قصيدةك(،)فالنسختينفيوبعده.بيتا"عشرخمسةوهي")ك(:)1(

اسمهرجلنظمها،اللهرحمهتيميةابنالدينتقيالشيخفي"مرثيةك(:،)ف)2(

اقفولم."المحروسةحلبمنوارسلها،الحلبيالاثيربنمحمودالدينجمال

هذا.الحلبيالدينجمالترجمةعلى

794



الغمامكسحبسحيدموعييا

المفدىالامامالشيخلفراق

لقيتقيعابدزاهد

دهريتيمةتيميةابن151[ق1

البراياأهلكلفيهفجعت

والزهـوالفضلالعلومفيوحد

لبيبكليغوصعلمبحر

للخروالفضائلبالعلمفاق

وتوارىشخصهغابيكنإن

تبقىوالفضائلفمناقبه

وحلمبعلمعلاقدسيد

والبغي،بالكيدالحسادرموهكم

لحيفيخافلاالحقطالب

الخلىولاأيضا،الملوكيحافلا

وعزم2()بحزماتىملوككم

قال)3(:انلىإ

."..معالعبيد"ولا(:ط،ك،)ف(1)

.(بجزم":(ط،)ك)2(

وهيوالقصيدةأكمل(ط،ك،)ففي)3(

89

سجامالخدودعلىهاطلات

الكرامونجلتيميةابن

بالافهاميقاسلافهمه

ومسماميمساوممنماله

والاحكامللعلومجمعها

الاسلامملةفييرائيلا!،

الانامكلحارمعانيهفي

إمامكلإمامفاضحى،ص!

السلاملدارروحهومضت

والاعوامالدهورممرفي

كالانعاملديهفعدا

الاقدامعنينثنيلاوهو

الاسلامذروعنيحميوهو

واللوام(1)للعداةولا،صق

لاقداممسرعاللهفيوهو

هي:وهذهبيتا.وخمسوناحد



بقلبأتاهإذولغازان

و]لرحببالبشاشةفتلقاه

جميعاللناسمنهالعهدأخذ

اللهتقبلهصادقنفس

بخشوعالحمىمنوحماهم

ويبغيللفخارراملمنقل

فاعلمالنبيينرتبةفيهو

والعلىالدينمعالدنىفقدته

شخصكلمعأتتهفتاوىكم

جلىالحالفيكالنسيمحلها

فيهغاصمنللناسبحراكان

طراالتفاسيرفيالخلقأوحد

والنسكالزهدفيالاسلامكلشيخ

البراياونيلالضحىشمسكان

تداعتالعلومأهلولديه

نطقامعانيهجنىمنتبتغي

بعلومقلوبهمفيروي

هواهعنسلوةرمتكلما

فأضحىسناهمنالبدرخجل

وافهمباللهعذوليااستمع

وزيركللحقافيتساوىقد

البراياكلبينشاعفضله

بالعلىالناسفييضيءبدراكان

الخكعلىالوفاةعندحسدوه

99

؟ضرغاممعالغاباتاسودما

و]لاكراملعز1ووالعطايا

الشامأهللكلبأمان

الانامتلككلفأطاعه

العلامللواحدوخضوع

الحسامبحدعلتقدرتبة

التهاميالنبيئأخبرهكذا

والايتامالزهادوكل-

صمصامعالمكلأعجزت

الاسقامعلةمنلصداها

بالحطاملامنهبالدرفاز

التماملعلومووالاحاديث

والصياموالتقىوالعبادات

والاحتشامالعلوموامام

الإزدحاممنحولههوتإذ

الظلامدياجيفيمنهتستضئ

مدامبغيرسكرىفتراهم

بزمامنحوهالشوققادني

التمامعندالنقصانيعتريه

نظاميجميعفيلمعانيه

الاعوامرذالةمععنده

الطواميالبحارشبهبعلوم

إماممنلهفياإماما-

الحمامفيمنهميخلفلمص



والانعامللبذلويداهللربوالقلبللعلومصدره

وغراميوبغيتيشيخيفهوودعنيالمديحعلىتلمنيلا

ملاممنحتفهفيمحليهمابوجدهواهفيماتمنكل

بيتا.وخمسونواحدوهيتمامها،وذكر

انهوذكرارسلها،مصر)1(أهلمنجنديلرجلقصيدةومنها

وهي)2(:-اللهرحمه-حيانابيالامامعلىعرضها

داميوالدمعلخلودابجنانلحقبالمنيةاأيدينقلته

المرامونيلالمنىفيهاحازفيهااللهلقىساعةلهايا

الخيامفيكلؤلؤحوربينمفدىالنعيمجنةفيفهو

بالابتسامالصباحضاءماأخيهمعروحهاللهقدس

وسلاميتحيتيلحبيبيبلغبادتهالصبانسيميا

وسقاميتيوشقووشجونيذكريالمحبينعلىوتعرض

وهياميولوعتيهموميمنفيهالانكابدماصفثم

كالغماموعبرةبدموعأضحىمحمودالعبيدوتقول

-".لىتعااللهرحمهما-المغيثيعزالدينبنالدينبدر:"اسمه:الاصلهامشفي(1)

ابنالدينتقيالاسلامشيخبهارثيالتيالقصائدمنقصيدة"(:ط،ك،)ف)2(

الدينعزبنمحمدالدينبدر:لهيقالالمصريةبالديارجنديلرجلوهي،تيمية

ديعه،فيوصلابةديانةوفيه،متنوعةمحفوظاتلهفاضلرجل،المغيثيايدمي

."..حيانبياالإمامعلىعرضهاانهوذكرارسلها،

هذهبناظمالتعريففي(123-221)صالوافر""الردفيالدينناصرابنقال

رحمه-المغيثيالدينعزابنالدينبدرلهيقالالقصيدةهذهوناظم:"قلت:القصيدة

005



الاسلاملهفبكىدها،خطب

فأمطرتالسماء،بعبرتهاوبكت

بعدمالجليدةاالارضلهوبكت

لفقدهالقلوبكلوتزلزلت

شاملحزنلجناولمؤمنين

لفقدهالقويمالدينوتفجع

أوصافهالذيناصرهماتمذ

باهروصفاللهدينلتقي

تمدهلجلالاذيمنومواهب

مالهأحمدالدينتقيوغدا

(1)الايامبكائهلعظموبكت

الاعوامتسمحفصلغيرفي

وقتاموحشةعليهااضحى

الالامبعدهمنوتواترت

الاحلامبهانطقتونياحة

ويضاميبتلىغريباوبقى

حرامسواهعلىتكونابدا

الافهاملهاخضعتوخصائم!

)2(ومقامشامخفخرفيتم

الاجسامفقدهفتحملحد

)1(

)2(

الصفار.الماردينيالرحيمعبدالدينكمالابنالعزيزعبدبنمحمدوأراههلىتعاالله

الدينبدرابنهوكتب.الدينتقيالشيخأصحابخواصمنالدينعزوالدهوكان

بخطه،عنديهي،مجلداتستفيالرافضيعلىالردفيالشيخمصنفالمذكور

الأوللجزءاحاشيةفيقولهذلكمن،بليغةبترجمةجزءكلاوائلفيالشيخيترجم

الدين،ونصرلحقاببيانالقائم،والمسلمينالاسلامشيختاليف:بخطهوجدتهفيما

عزابنكتبثم.جمةالترآخرلىإ...سبيلهفيالمجاهدورسولهاللهلىإالداعي

قيمابنمحمدخطمنالترجمةهذهنقلت:الترجمةمقابلالمذكورالدين

ابنقالهماعلىيزدولم(17)4/:"الكامنة"الدررفيلحافظاوذكره".الجوزية

منه.نقلهوكانه،الدينناصر

.""وبكته:الاصلوفي.أثبتماالصوابولعل"دنا":الاصولوفي(،)فمنساقطالبيت

اثبت.ماالصوابولعل""فلينم)ك(:"،"فتم(:و)ف"،فليتم":الاصل
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غداومن،الاماملحبراالعالم

لهنصبتالذيالاعلىالمنصبذو

فضيلةكلوكنز،العلومبحر

لدينهالالهتخيرهحبر

(1له)وكمالكتابباحكامفوفى

ميتهاأحياالبيضاءوالسنة

عوائداالصلالبدعمنماتو

والذيلمعارفواالفضمائلابن)3(

العلاالسمواتربنالهو

محمدقولالعلمفيونفوذه152[]ق

سبحانهربناالمنزهإن

قادبمقرنكلفيلكميبدي

لثامنالقرونفيتاخرفلئن

زمامالعلوممنراحتيهفي

الاعلاماقطارهافيالارضفي

إمامالزمانفيفر؟الدهرفي

وختامالهدىلاعلامختم

قيامالالهتوحيدنصرفي

(2وذمام)حرمةعليهافغدت

الصمصاملدفعهايستطيعلا

الاوهاملفنونهتهتديلا

مرامإليهماسبقاالعلمفي

العلامالخالقعليهصلى

الاحكامبهتاتيبمايقضي

الاقوامبه)4(يهدىمنللدين

إمامالعلومفيتقدمفلقد)5(

".له)1()ك(:"فكم

".وحجامحرمة"(:)ك"،حرمةعليه"(:)ف)2(

"اس"،(:)طفيوقراها(،)كقيمحررةوغير،أين""(:)فوفي،الاصلفيكذا)3(

(.)كمنسقطت"المعارفو"

."تهدى":(ط،ك،)ف(4)

(.)طفيواصلحها.فقد"":(ك،)ف(5)

205



فانهاالتنسوىالقرونفاق

لهدىاعلمإنهحنبلابنوسوى

حوىقدحمدأمثلأحمدلكن

زهدهعنوقلحرجبلاحدث

والدنىوالملابسالمظاعمهجر

يرىولاوالمنامالماكلنزر

دائما-لعيلا-يصمتوتراه

هيبةيراجعلاتكلموإذا

ربهمنمهابةعليهألقي

ذليلةالرجالفترىرناوإذا

(5)وقدوة،بالقلوبيعظمبشر

يشامنالمهيمنبهايخصمنن

بحبيبهلشغلهالعبادوجفا

حرج:لعله"هامشها:وفيجرح"")ك(:(1)

ك(،،)فمنوالمثبتولعزمها"":الاصل2()

الدنا"."(:)ك،الدنيا"":و)ف(الاصل)3(

"!اححلامنفسها":والاصل.دنا"":()ك(4)

خطا."وقدرة":()فوالاصل(5)
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تماميزينهنالقرونخير

قوامصابرإمامحبر

تؤامالعلومفيوزهداعلما

اثام)1(ولاردلاشئتما

إحزام)2(تركهافيولعزمه

)3(إعظامقلبهفيالدنىلبني

ويراميمتنىلعلمإلا

إبراموكلامهوسكينة

والاكرامالاجلالفخظابه

)4(إحجامنفسهافيفكانها

غلامبعدوهو،يعظمأبدا

نياملجاهلونوا،خلقهمن

سلامللأقربينفوداده

كذلك.()طفيصلحهاوأ."

تصحيف."مجزاإ":وفيهما



لربهالوصولفيمقاموله

لههإغيوبمنفتوحوله

وتعففوتقشفوتصوف!

ووقايةوحمايةوعناية

وتعددتسمتكراماتوله

بعزمهالشامأرضعنردمن

بحسرةلهماماغازانردمن

مؤيداالمبينبالفتحقاممن

وحزبهالصلالبدعفيجدمق

ونصرهاالرسولسننفيسارمن

ودينهالصليبخذلفيقاممن

لذلةخائبينوردوافوهوا

بعدهيفقدلمعروفبافالامر

(1الاغتام)بهائطقتومكانة

(2)وكلاموتمكقوتحزن

وصياموعباد!وقراء-

ومقاممانةووصيانة

دوامالدهورمرعلىولها

حساموهوالكفروجهصدمن

أيتاموهم،الاسرىخلصمن

عظامطغاةوهم،كسووانفي

فطامالرضاعبعدفاذلهم)3(

نظاملامرهناستقرحتى

(4وقاموا)للباستداعوالما

ظلامالوجوهفوقوعليهم

يلامواليسالنكروالفاعلون

(:)طفيوأصلحها"الاغتام:"خ:وبهامشه"الافهامبهانطقت"ومقامه(:)ك(1)

يفصح.لاالذيوهوغتمجمعوالاغتام.""الاقتام

".وكلامتمسكنو"(:)ط،وتحرر"":()ف2()

ذلهم"."و(:طك،)ف،)3(

الزيتغييرالنصارىارادلما:ارادلعله.""اللبالص:الاصل.تدا"لما":()ف(4)

الناصرالملكعودةاياماوائلفيللدولةيؤدونهفيمازيادةمقابلعليهمالمفروض

كماسبق.907.سنةلحكمإلى
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دنتقدالقيامةاشراطفكان

سرعةيقبضليمسفينافالعلم

ذهابهالرالممخيقبقبضلكن

م!الدينتقيقىلامالله

شديدةبكلهحمتومكار

وحبائل،لهنصبتومكايد

بلائهفنونفيحنبلابنفحكى

وبمالهوبحصرهوبسجنه

جلالهجلالعرلنرربفاراد[531]ق

نفسهيخطب،الموتتياتاهو

ربعهوحشومنابرهفخلت

بفقدهالقلوبكلوتفجعت

بعدماالشريفةجنازتهومضت

حزامالزمانسرجمنوانحل

حمامحماهيأتيولاكلا

(1طغام)رعاعوبقى،وزواله

ضخاموهن،تتايعه)2(محن

الاقدامبهازلتومواقف

)3(الاقدامفزادهاإليهقصدا

ذام)4(فيهليمسثئت،بجنان

واللوامالعذال5() رلىحتى

الاعدامحانه)6(مذللقائه

القمقام)7(لهطوعافاجابه

خيامالرحيلعندوتقوضت

ولممقامذلةعليهاوغدا

وزحامصا-الصممالكسد

."وطغام":()ف(1)

واحد.والتتابعوالتتايع،"متتابعة":(و)ف،"تتايعه":الاصل(2)

فزادها".إليه":الاصل)3(

.""ذؤام:(ك،)ف(4)

."راى":(ف)(5)

.ـ""خانه(:و)فالاصل)6(

المعظم.السيد:القمقام)7(
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بجمعهاالشامرواياتوأتت

وشيعواالصلاةشهدواالذيإن

لهتهدىرحمةافضلفعليه

دورانهافيالافلاكدامتما

بيتا.وستونستةوهي>1(،تمت

أثامفيهليسصحيحاخبرا

الاقلامتحصيهملاوالله

وسلامتحيةالالهومن

حمامالغصونفوقمنناحأو

الخليلبنإبراهيمبنالصمدعبدالدينجمالللشيخقصيدهبومنها

الخضريبابنالمعروف،الحنبليالبغداديالخليلبنإبراهيمابن

>2(:تعالىاللهرحمه

غنى>3(ولامنهبدمالاالموتالفنااخرهفإنتشاءماعش

العناعينفعونهعانبالسوءلمافطاأعانيوماإدوالدهر

دناأوالمقدرالاجلناىحتماحتفهيؤمكيوممنبدلا

هنا*4(ومنهناكمنفيصمييرمينوائبسهاممنسهمللنفس

."تهاوعد":(ط،ك،)ف(1)

)ب(:وفيالمصادر.منوالتصويب،بمهملات"الحصري":الاصولفيوقع)2(

بغدادمحدث"كثير:ابنقال."حليلبنعبدالصمدالدينجمالللشيخومنها"

علىالذيلو"96(1/)18:"والنهاية"البدايةفيترجمته)765(.ت.وواعظها"

.(51-41)5/:"الحنابلةطبقات

غنى".ولاعنه"ف(:)ب،،بد"لاالموت")ب(:)3(

".فتصميترمي"(:ك،)ف،.".سهوممن"(:)ف)4(
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فانهالمديد(1الامد)غرهمن

ومشيبهتضيفتالحياةشمس

وجودهنفس!كان2(اوجد)حينمن

دهرهصاحبالدهريعدمنيا

بمنسطاكيفالموترأيتماأو

بعدهحظر)4(الصبرمباجندب

فضلهالبذاذة)5(مع،الانامبذ

يهبفلمالجموععلىالجميعترك

لاالحقفيلهمقاماتولكم

منكرعنناهيايأمربالعرف

اقتدىوبالسننسنن،مافبخير

اعتدىوماالصوابنهجعنحادما

مبرزاتجدتبارزهإما

يسمنالنطعامهلانمخر

ضيفناالمنيةمنيجرضيف

مؤذناالمحققبالعدمالكونفي

موطنا)3(للاقامةفيهويعد

تكوناالعلوممحضعنالخلقفي

ممكناشيئاوكان،استحالفلم

متزيناالتقىبسوىيكنلمإذ

ونىولااستراث)6(ولالجموعاتلك

القناسمرولايخشىالظبابيض

الخناعنالبعيدوهومتقربا

اقتنىالجميلينوالذكروالشكر

)7(اعتنىماالفضائلتحصيلوبغير

متقناحبراشئتعلمايفي

".الامل":()ب(1)

.يوجد"":()ب(2)

".الاقامة":()ف)3(

النسخ.منوالمثبتخطر"":الاصل)4(

لهيئة.ارثاثة:والبذاذة.سبقهمأي:لانامابذ."البذاة":الاصل(5)

."بستراا":(ط،ك،)ف(6)

."اغتنىما...ىاعتدولا":()ف،"رجاما":(ط،ك،ف،)ب)7(
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انبرىالسيلفماتجاريهوإذا

متهجدامتعبدامتزهدا

داحجةهوسيدعصركلفي

اذفحاز،استحقمناحقونرى

منالاسلاموحجةالانامشيخ

تقببلحمدأالعباسأباأعني

لائملومةيخافليساللهفي[154]ق

مخلفكلأنتحققلما

ولاغدلاجلقوئايدخرلم

لكمالهصدرهفيحوىصدر

بعدهالولاية4()أماراتظهرت

متوعداحمل!أمقالةواسمع

فقدهعليهيبكىمافأحق

تلمفلافيهيقلالنفوسفيض

(.)فمنساقطالبيت(1)

".المنىغاياتالحقفيالتوى")ب(:)2(

"مغلوي".ط(:ك،)ف،)3(

".الولاية"ولابات(:ط،ك،)ف)4(

يلم"فلا(:)ف،"النفوس"قبض(:)ب)5(

80

متفننابحثهفيجرىإما

متدينامتورعْامتخشغا

الدنافيالخلائقكلعلىجاري

متعينايزللمللامامةمن

الكنىذكرعنالذكرنشرأغناه

(1الممعنا)والعليمحقاالدينص

)2(المنىنهاياتفيهالتوىويرى

المثمناالنفيسكانوإنيفنى

الثناحسنسوىإرثالهأبقى

معدنامعنوفي)3(علمكلمن

موقنالحقائقبالتصبحواسأل

بيننا"الجنائزيوم":أعداءه

هينارزءاالحبرهذاموتما

اعينا)5(فيهفضنعيوناواعن



علمهالتشدقليأوأعادمنيا

أصلهافي1()التيالفضلدوحةيا

منحيرتبحركميابلحبريا

معجزعلمكالفضلاءخاتميا

ضيقفوقتكحفظاذاكادإن

قاذفهو)2(مافضلمنلكنه

ورض!تقوىعلىبنياناأس!ست

غبارهيشقلامنياغبرت

صابراالمهيمنذاتفيجاهدت

عدونايجاهدونالذينإن

فيالعلماءعلىأثنىقدالله

بحاسدابتليتكنتإنغرولا

شكايتيأصلنتوإليكأشكو

حزننامنعبراتناعبرت4(قد)

الرضاسحبمنالروجلتلكسقيا

".الذي":()ب(1)

.هو"من":()ب2()

."العلماء":()ب)3(

."إن":()ب(4)

الالسنابالثناءنطقوخرسا

لجنااحلوفرعهاوزاكيطيب

الكناالفصاحةذاتصعيرحبر

مؤمناعنهفصدرتالورىبهر

إنالهالزمانكانولو،عنه

والسناالولايةنورمنلحقبا

البناارتفعقدسيمافلا،صان

قبلناقدماالفصلاء)3(أوجهفي

الهنابشاراتفأتتالاذىعند

سبلناإليناسنهديهمفينا

محنىمنأولىنتوالكتابنص

الزنابأولادممتحنلحرفا

مسناافتقادكفيضرفرطمن

الضنىنطقالجوىمننجنوبما

مسكناعدنجناتوتبوات

905



(1أنا)وأولهمفدىالانامكانفديةيقبلالموتفيهاكانلو

الدقوقيمقبلبقمحمودبقعليبقمحمودللشيخقصيدةومنها

وهي)2(:-الشيخيرولم-اللهرحمه،المحدثالبغدادي

بعده)3(لجوانحافيناراوأضرمفقدهعزالذيالدنيالمعامضى

يردهوجفنيحيناأكفكفهمسلسلخديفوقطليقفدمعي

قصدهخابإذاالراجيحيلةومايصدهوالفراق،التلاقيويرجو

(4)بردهلاثمباقطيتدنسلمولحجىواالعلمذوالاثوابالطاهرمضى

ضدهوالفضلبالعلملهأقرالذيتيميةابنالندبالزاهدمضى

صلدهللحزنوانماعوجامعهاواهلهاطراالشامبلادبكته

الدائرةبعلامةإلاالنسخةنهايةلىإالاشارةدون()بباريسنسخةانتهتهنالىإ(1)

ه:المنقوطة

وهذا،النسخفيترتيبهااختلف،الاسلامشيخفيمراثيعدةاللهرحمهللدقوقي)2(

".اللهرحمهايضا"وللدقرقي(:ط،ك،)ففيالموضعهذاوفي،الاصلترتيب

،(704-604)5/:العصر"اعيان"فيترجمته)733(،سنةتوفيوالدقوقي

":الحنابلةطبقاتعلىو"الذيل357(،-356/)18:"والعهايةالبدايةو"

/5(44).

خطاه"لجوائحا"(:و)طالاصل)3(

لي.التاالبيتبعدتييأ)ف(فيالبيتهذا)4(
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صيامهالنهارفيإليهيحن

وجنسهالكلامنوعلهويبكي

تك!رماوعفالدنيانفمسهحمى

شهواتهامنزوجانيجتمعولم

قناعةوفيهفقرعنويؤثرا[55]ق

وحكمهالحديثبمنسوخعليم

طاهرالخيمطيبفعولقوولى

هوىولاهجرادنياهفيقالفما

سعيرةكلمنالمسككنشر)3(علوم

منحوىوماالترابضممافلله

امرئمنحملتماذانعشهفيا

بعده)4(التصانيفيبقيمنماتوما

حميدةحساناائاراوخلف

مفصلاذالبشرحمطيقاولست

."وجده":(ط،)ك(1)

الاصل.:لخيموهعلم""كل)ط(:)2(

"كنثر".)ف(:)3(

".التصانيفتبقى"ط(:،ك،)ف4()

"عدت".)ف(:)5(
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وردهالليلظلمةفيويشتاقه

)1(وحدهالخطابفصلويندبه

خدهلليدنياتيصعرولما

زهدهصحقدالناسروبين،لديه

أشدهشئكلمنويعجبه

ومجدهالزمانفخرونالسخه

اسده)2(حكمكلمنله،إمام

رشدهتبينحقعنزاغولا

ويجدهالمصطفىدينيشيد

لحدهالارضعلىفليفخرالفضل

فردهوفوقكفيهالورىجميع

ولدهوالفضلوالعلممخلدة

نعدهماعلىزادت)5(عددتإذا

طردهيعكسالإجمالعلىولكن



مصاحبامنهالاصحابفارقلقد

بفعلهراضواللهلحبهقضى

زائراجاءمنالقبرترابيدل

حنوطهعطرفاجماتحسبواولا

مكللاتاجاالعلملاهلوكان

امتحانهعتدالتبرإلاكانوما

خلوهوالحقالحقيقولوكان

لائملومةتأخذهلمالحقوفي

العلايدغارتالسيفإلاكانوما

الذيوزخرفهاالدنياتلههولم

زينهاالمحافلمنهفقدتلقد

مدادهابعدالاقلاموخضبت

محققمنالثرىضممافللدهر

بنورهيستضاءإماماوكان

ونلتقي،أراهانأرجيوكنت

."5دوا":(ط،ك)(1)

."هورد":(ف)(2)

."دتشد):(ف)(3)

."5جد":(ك)(4)
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(1وده)خانإنالخلوداديراعي

حمدفيهقضىقدفيماولله

ندهيعبقفيهبطيبإليه

ومجدهالثناءحسنولكنه

حقدهخيفمبطلمنيحوطهم

نقدهالنقدالحاذقلعيقيبين

رده)2(يكرهكانلهذامرير

حردهتشددإ3(غمرمنخافولا

غمدهغاركمافردتهعليه

رشل!الدهريؤسىلملمنيروق

وجدهلجماعلمهيفارقولما

مدهالطرسفيفاضقددماعليه

حده)4(تثلممحضبمنويالك

عدهغيضقدالافضالمنوبحرا

يردهذامناللهقضاءولكن



وربماالطباعمألوفالموتنرى

مجمعشملتفريقعلىفاه

حسرةوللنفسنفس!إنهاالا

تغيبتخلعهدبناسولست

بدمعهيجيشلاجف!)3(عذروما

تصدهوالمناياالامانييروم

مدامعيفاضتالعباسأباعليك

مباحةالمراثيالانمثلكعلى

عارفشدةالاسلامعرىشددت

عالمتركدنياهملهمتركت

مقتدىالطوائفلمجموعوكنت

وعصمةللمريدربيعاوكنت

التقىمعالاولينعلومجمعت[156]ق

يودهلامنبالمألوفيعلل

بردبانمذبانفؤادوحر

(1)وجد!لضم!هيشجىوقدوقلب

عهدهيحفظوالخل،)2(محاسنه

ورفدهالصديقعنهنأىغداة

قصده4(خاب)إذاالراجيحيلةوما

وقدهأججعنكلبعديوقلبي

تمدهفالدماءدمعيغاضوإن

جهدهيأللمالاعداءعلىقوبد

ومجدهالالهعندقدرهعلا

عقدهأبرمالدينلهذاوعقدا

وردهصوحالارضتحتصرتفمذ

حمدهشاعالذي)5(الشافيالورعلىإ

".وحدهويضليه"(:)ف([،حرةوللنفس"(:ط،)ك(1)

(.)فمنسقطت)2(

".دمع"(:ط،ك،)ف)3(

."حار([(:ط،)ك()4

وهذا.""الصافيمنمحرفةتكونربماأنهاالاصلاحيد.يرى."نيالثا"(:ك،)ف)5(

بينكممن":لحافيابشراختمعحكايتهفياحمدالامامقولمنماخوذالتركيب

".الصافيالورعيخرج
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وصورةمعنىالدينتقيوكنت

جريحةالقلوبوخلفترخلت

وميتاحيااللهسلامعليك

بيتا)2(خمسونوعدتها،تمت

جدهعندكالقولوخير)1(قوولا،

جندهقلقدالصبروجيشتذوب

سعدهواشرقنجمبدامامدى

)3(:بكرمهعنهمااللهعفا-ايضا-وله

وبددلجامداتاالدموعواذروعددالهامداتبالربوعقف

معتدسؤالكفيتكولاواسالساعةالمنازلفيمطيكواحبس

تهتديالهدايةليأوسبيلواتبعفتنةهيالتيعلائقكوا!طع

وسددالاموردنياتواهجرالمنىاباطيلودعصباكودع

0"وجيز":لاصلا(1)

اثنانعددها:أقول."خمسونوهي"(:)ف"،وخمسوناثنان"وهي(:ط،)ك)2(

الكسر.همالإباعتبارالاخرىالنسخفيماولعلبيتا،وخمسون

الإمامالشيخأنشدنا:يقولالذهليسعيدالشميخبخطوجدت"(:ط،ك،)ف)3(

ئمةوقدوةالمحققينإمام،عصرهوفريددهرهوحد،الكاملالفاضلالعالم

بنسليمانبنمقبلبنمحمودبنعليبنمحمودالثناءأبوالدينتقيالمحدثين

العلامةالامامالشيخيرثي،لنفسهلىتعااللهمحهساالمحدثالدقوقيداود

ابناحمد.لدين1ولحقواالملةتقيالاناموقدوةالاسلامحجة،الفهامةوالبحر

الدينمجدالعلامةالامامالشيخابنالحليمعبدالدينشهابالامامالشيخ

ثمانسنةفي،ضريحهونورروحهاللهقدس،الحرانيتيميةابنالسلامعبد

-".اللهرحمهالشيخيرولم-وسبعمائةوعشرين
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لاولازم،القليلالدنيامنواقنع

أهلهواصحبالخيرفعلوتوخ

علىيبكيمفارقاتعتبنلا

وعذلهبالبعادالمروعودع

وصحابناالسرىعنالوقوفماذا

شدتولاالعقيقبعدهمآخضرلا

ونىفإنفلأبكيقناأما

عرتإذاالحطوبعلىالمعيناين

مضىقدتعرفكنتمندرىاوما

أحمدشريعةعنالمحاميأين

الذيالحبرالعالمالإماممات

بعدهوللنصارىلليهودمن

غداأمااليهودديانعنهسل

أطوارهالتقىفعلعلىنشأت

كابرعنكابراالزهادةورث

ثرىعلىبقاسيونمررتإنقف

مجرد)1(مسيروسرلجميلا!فعل

الدد)2(أهلمتجنمامتحببا

تسعدلمإنرحمهوأحبابه

مهندفعالمنأمضىفالعذل

الفدفدبالعراءوصارواساروا

ثهمد)3(برقةفوقلحمائماورق

الصديالقلبحشاشةسفكتدمعي

المسعد!قدعندالمساعدأين

مؤصدلحدضنكفيلسبيله

أحمدمذهبنهجالمحققأين

يهتديقومكلعالمبهداه

المتسددبمقالهيرميهم

المتهودبصغارهمتلفعا

يدعنوأعطتالتقوىلهفعنت

سيدعنسئداإرثاوالعلم

المتفردالعالمضريحفيه

كسيرهلعله:وبهامشهسير"وسر"(:ط،)ك(1)

واللعب.اللهو.والدد:السدد!":()ف2()

تمهد"."(:و)ف.(برقد"(:ط،و)كالاصل)3(

515



زاخرابحراضملقبرواعجب

جاءهمنبالغنىيبشربشر

امينةالشامارضبهكانت

ترىأننعشبناتتستطيعلو

وتحطهبنعشهتسيركانت

التقىلىإالعلومجمعالذيمات

محمددينتقيالانامشيخ

)2(نعيهجاءيومقلبيودعت

حلهقبرعراصالعهادسقت

صبابتيفرطالعذالمبلغيا)3(

رزيةالزمانفيرزئكبعدما

جميعهمالملحدينشملبددت[157]ق

مبيصبةأقوالهترىمنيا

اعدائهمنالاسلامكالئيا

بعلومهالذيالدنياواحديا

النسخ0منوالمثبت"فوق":الاصل(1)

خطا."نعته":الاصل2()

"."من(:)ف)3(

16

والسؤددبالعلايقذفبالفضل

مزهدعانفؤاديسريسر

متلددمتهولمبطلمن

ملحدميتبنعشيسيريوما

الفرقدفرق)1(وفوقالسماكفوق

لجيداالصحيحوالورعوالفضل

احمدالفضائلذيمذهبوجمال

نجدياوبيعينيافتقاعدي

توددوحسنخلقاحوىجسد

وتسهديالنوىيوموتقلقلي

تديولابالفراقالمقاتلتصمي

المتبددالتقىذويشملوجمعت

اسودووجهقولذيكلفي

ملحدنفاقأخيكلوسمام

موحدكلالاسلامفييمتاز



م!ستبصرعنالاعباءحامليا

مترددعنالشبهاتطارديا

غنواوقدمجاوريكعيونقرت

حدائقاللحودتلكفكانما

دابموتكصحالعلماءخاتميا

واحداقولاالعلمقبضاليوم

أحمدالائمةختميكنلملو

دأبهمنيزللمالكرائهخوض

محفلفيأبصرتهإذاشيخ

التيوالشيمالغرالمنقباتذو

الورىفيعديلالهيروممنيا

مستنجد)1(عنالغماءكاشفيا

مسترفدعنالفاقاتدافعيا

المرقد)2(وثيرعنقبركبجوار

)3(النديالغضزهرهابنرجستزهو

مجودكليرويهالذي!خبر

ترددوغيرمنعماغيرمن

بأحمدالخافقينأهلبشرت

)4(تهتديالمضايقفيالفوارسفبه

لحسداعيونبرويتهتقذي

ينفدلموذكرها)5(الزمانيفنى

يوجدلم)6(ماكالعنقاءرمتقد

.مستنصر"":()ط."عن"الاعياء:(ك،)ف(1)

."المرفد":(ك،)ف2()

مبالغةمنفيهالمافلعله،دقيقبخط)ك(فيعليهاضربالسابقةالاربعةالابيات)3(

الشيخ.مدحفي

رس".الفوفيه"و)ك(:..".منتزل"ك(:،)ف)4(

."وذكره":()ك(5)

."لاما":لاصلا(6)
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وجدجدالبزاة(شغواء)1بينكموثعلبالفلاةرئبالبينكم

الركدالمياهمنالنجومصيدكمحاولتكنولا،المطيأرح

نهتديقطركلفيبضيائهامنيرةللصحابشمساكانقد

المترددللسالكلهدىاطرقفأظلمتالكسوفأدركهاواليوم

الارشدالقويموالهديلجودواوالندىالشمائلتلكعلىلهفي

بالمرصدلناالدنيافيوالموتلهاربمفرفلاالحمامهجم

قدوكأنكمثلهأنتوتموتعاديتهمنوماتالصديقمات

غدفيوإلا،الناعييومكفيفانتظرعمركأقرانمضىوإذا

محمدالنبيلسيدنابمصابسلوةخلكلعنلنالكن

المتهجدالقانتالتقيجفنالكرىهجرمااللهعليهصلى

بيتاهوخمسونلسهوعدتها،تمت)2(

)3(:برحمتهعنهمااللهعفا-أيضا-وله

لمويأيذوبقلبولاألداتسجمجفنالرزءهذاكفءما

لفضلبذلكوسميت،العقابوالشغواءالاسد.:الرئبال."شعواء":(ط،ك،)ف(1)

قفازوهو،الليلصزارلجدجد:وا)شغا(0""اللسانالاسفلعلىلاعلى1منقارها

)جدجد(.(الصحاح"لجراد.ايشبه

.".الحمد..وللهتمت"(:)ك)2(

["هلىتعا:]كاللهرحمهللدقوقيوأيضا.الرحيمالرحمناللهبسم"(:ط،ك،)ف)3(
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الورىاسماعجميعاصمرزء

لانهالبكاءعنيجلرزء

لذكرهالفصيحاللسنيتضاءل

وكورتالنجومهوتلهرزء

خطبهوفادحموقعهعظممن

مابكلالقضاءيجريلكنما

بحقهيقومأناعظموالامر

بالاسىيداوىأنأعظمالخطبذا

)7(نفسهعقحتفهيدافعكل

ملجامنله)8(فماالاناماعيا[1ه]د!ول

المبرمالقضاءبهلحدوثاسبق

اعظمالبريةفيمنهرزءلا

ويعظمالنفوسفيويكبر)1(خوفا

معتمليلوالصبح)2(الهدىشمس!

كثمأ3(ويقولماقسيدرلم

)4(ويحكمالسماءرببهيقضي

)5(وتكلمتذوبحشاشتهصب

)6(يعلممماأجلالمصابهذا

المؤلمالحماميفاجئهحتى

ويعصمالخطوبعنديؤويهم

قدرا"0ويجل"(:ط،ك،)ف(1)

".الضحى"(:ط،ك،)ف)2(

من،صيفيابنهوكثم1و.الاياديساعدةابنهو:وقس..."البيانماقش"(:)ك)3(

المشهورين.العربخطباء

الامور...".تجري"لكنما(:ط،ك،)ف)4(

لىإالهامشفيوأشاردم("يخالطهولميصوب"دمع(:ط،ك،)ففيعجزه)5(

مثبت.هومالىإالهامشفيوأشار0."5.ببعضهيقوم"(:)كو.لمثبتبانسخة

"."تعلم(:ط،ك،)ف)6(

".انفهعن":(ط،و)ك،كلا"":الاصل)7(

لهم".فما":()ف)8(
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وكلهم(1)للأنامور؟لموتوا

الصبافيالحوادثيدأخطاتهمن

مؤجلالقضاءحكمفيسيان

بخالدفليستبعدلااخيأ

أحبابهعلىالباكيتعذللا

رىولا،الصديقيدخرللخطب

سواجعالحماماورقتحسبوالا

التسرىطولفيشتكييحنهذا

)5(مارقمنالردىأيديحاربتما

تجلداالفراقمعيطيقذامن

عصرهأوحدالدهرفريدأودى

وبحدهبجدهي!سودشيخ

سرهأودعاللهكأنشيخ

يقدمحتماالوردذاكماءفي

)2(يهرمهوإذاستذكرهحينا

يتقدمومعجلنفسهفي

يسلمعليهاحيولاأحد

ترحملعلكوارحمهواعذره

يرحمخلاالبينيومالناسفي

ترزم)3(المطاياولاالرحيليوم

)4(فترنمإلفهاتذكروالورق

تتخرمأقرانهغدتإلا

الأعظمالامامماتوقدليقل

المتوسمالعارفالتقيومضى

معدمصفرهذينمن)6(وسواه

يعلمإلاتلقاهفمافيه

".)1()ف،ك،ط(:"للجميع

مالىإإشارةهامشهاوفيإذا"تدركهبدلا"(:)كإذ...لما،تدركهنبد"لا)ف(:)2(

(.)ففي

تدرم"."(:ط،ك،)ف)3(

".طول"(:)كوبهامش.".[.لما:]كوتشتكيتحن"هذي(:ط،ك،)ف)4(

الاخيوالكلمةصوابولعل."مارقفي"(:ط،ك،)ف."،..جاربت"ما(:)ف)5(

لما.تتحزم"

أثبت.ماولعله"في":الاصول)6(
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سرهغوامضعنأكشفاليوم

بقوتهأتاهمنيؤئركانقد

لاويرشد،منهلموجودبايجودو

فكأنهالتقىشيملهظهرت

يحلهاللمشكلاتيرىذامن

أتواإذاالملحدينالنصارىوعلى

إسنادهفيالارساليشتاقه

وطرقهالحديثعنعنةوبكته

معللمنهللدينالذيهذا

الذيالحبرالحجةالامامهذا

وعفة!يحد)2(لاوزهدفضل

باذخطو؟لدينامجدابنيالك

نفسهفيامرووصفماأقسمت

وحسبهالبكاءمصلاكابدى

المستعجميفسرمنهاليوم

يظعملانهارهطولويظل

ولقومبهديهالعيم!جنف

المتقدمالعالم)1(القراعيوم

يستعصمبهومنوالواقعات

ولفهميجيبومنيردذامن

المحكمثموالمنسوخوالنسخ

المعجمعليهيحويماوبيان

ومعلممجنس!وومنوع

وتخسمالشكوكشبهبهتنفى

وتحلمورزانةوديانة

)3(أيهمالجوانبممنوعالفضلفي

(4)أحزمورأيلكلاإبصيانة

يتندموحقهعليكيبكي

."النزاع"(:ط،ك،)ف(1)

يحد".:لعله":وبهامشهيعد"":(ط،ك،)ف2()

للجبل.مشهوروصف:الايهم)3(

"0أعظموصوتكإلانفسهفيبصيانة..."اقسمت(:ط،ك،)ف)4(
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وردهمنفاتهماعلىأسفا

منهمعلم5وجدوإذحسدوه

كباشهمليث5عقلوإذعقلوه

ومجامعجوامععليهتبكي

وكرمتالشرافخلائقهوزكت

فضيلةكلأشتاتلهجمعت

ففضلهالبلادفضائلهملأت

نعيهيوم*3(الشعردعوتولقد

حقهلوازمومنيجيبانى

دمعي*4(وقولمااكتبوأخذت

مدامعيفساعدتهالمدادنفد915[]ق

كانهالسوادعنالمدادحال

غمامةبالشآمضريحا*6(جادت

نوملخلائقوا1(ساج*والليل

عمواكانواوانفضلهمورأوه

ويلجمسطاهمنيعقلوالليث

تتهدمومراتبومناقب

أكرممنهاوهوالمغارس*2(منه

حومشارداتمدائحتروى

يكتملاضيائهانوركالشمس

اتكلماطقفلم،عليفابى

متقسموفكرهيجيبلاان

ينظمدركعقدالسطوربين

الدمالدمعفساعدعليفعصى

العندم*5(فيهصبالمحاجمدمع

وتدومالمدىعلىثراهتسقي

ساكن.:بالمهملةوساج.النسخباقيمنوالمثبت،بالمعجمة"شاج":الاصل(1)

ه"لمعارش"ا:(ط،ك،)ف2()

."يوما":الاصل)3(

".ومدمعي"(:)ف(4)

(0)عندم""اللسان.الاخويندم:وقيلحمر،أشجر:قيل:العندم(5)

."زتجا":لاصلا(6)
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الرضامنجاورتهقبوراوسقى

تربهمجاورأمسىلمنطوبى

ثوىإذعرسالأرضوتحتأمسى

تحفهالسماءملاكوهذا

جنةكروضةبهصرترضيا

وإنمالجيوباتشقيقلسواه

برمسهاأقامارضبهسئعدتي

روحهعددقجناتلىإنقذت

وروحهالعراءتحتحتمانعه

بجسمهالمحيطللجدثكانلو

لىإفىوبمن!6(بشراهلسمعت

منزلأشرفاللهجوارهو"في

وسعيهالطوافسبعلهيبكي

مثجمعفو)1(سحابالترابتحت

يكرمالمصاقب)2(لجاراأجلهامن

مأتمفيها)3(الارضوفوقفيها

وتسامتمللايومكلفي

موسميومكلفيلنزيلها

يلزممماعليه)4(الجيوبشق

مكرمحيالميتوهذاميتا

تخدمفيهاوالولدانلحوروا

تتنعمالرضاالصدقمقعدفي

)5(يتكلمناطقلسانيوما

يقدمضيفخيرمنعرصاته

رحموبالعبادأرأفوالله

)7(وزمزمالعتيقوالبيتوالحجر

مطرها.دامإذاالسماء،أثجمتمن:ومثجم.جود":"خك(:،)فهامشفي(1)

لمجاور.ا:لمصاقبا.لمجاور"ا":(ك،)ف2()

."فينا":(ط،ك،)ف)3(

ععه.منهيلجيوبافشق،المحمودةغيرالمبالغةمنوهذا."القلوب"(:)ف(4)

لسانا".يوما")ف(:،للقبر.."كان"ك(:،)ف)5(

"بشراء".)ف(:)6(

"السبع".ط(:)ك،له"،"تبكيط(:ك،)ف،)7(
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متهجدمنالمحرابوتعطل

كواحدإليهنسبواإنوالخلق

فهمهايصعبالفضلسطورضحت

رمزهاوضحومشكلهافابان

مودأرهينأمسىقدكانإن

واكمهأعانقدعانفلرب

عرفهينشقكالمسكوضريحه

ذكريعظمالرزءهذاكانإن

5يختارملبسيىاحسنفالصبر

صلاتهالالهمنالنبيوعلى

.لله)6(والحمدتمت

يترنمأسحاررفيبالذكر

)1(المعلمالفريدوهوأمةفي

المبهمالغريباصعبهكالخط

تعجم)2(الفضائلبتنقيطفغدت

)3(متهدمحدهلجوانبازلخ

يتبرمولافارشدههدى

يسلمعليهحنقمنكانمن

ويتهمالبلادفيوينجدشرفا

)4(مسلمعفافذولبيبحر

)5(متهمأومنجدطيبةأمما

."الاعلم":(ط،ك،)ف(1)

بل".الفضل")ف(:)2(

"زنح":النسخوفي."متهدمجدره"(:ك،)ف،مودء[":]كموداءرهين"(:)ف)3(

اثبت.ماولعلها

."...بالعواقببصيرحر...اكرمفالصبر"(:ط،ك،)ف(4)

".ترزمشوقاالاظعانسارت"ماك(:،)ففيعجزه)5(

القصيدةهذهمنهانقلتالتيالنسخةعنكلامفيهماوبعده(.ك،)ففيليست)6(

الدريبيأحمدبنبكرابوالشيخقال":ونصهناظمها،ووقاةسمعهاومن

مننقلتها:صورتهماهذهنسختيمنهانقلتالتيالنسخةعلىكان:اللهرحمه

ابن-محمودالثناءبيا،دهرهوفريد،عصرهاوحدالعلامةالاماملشيخ1مؤلفهاخط
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الاصل،الروميالرحمنعبدبنخضربناللهعبدللشيخومنها

)1(:اللهرحمهبالمتيم،المعروف،لحريرياالدمشقي

الاحبةفراقمنفؤاديوذابالمحبةبنارقلبيعذبوالقد

ولوعتيحنينيليبلباوهيجالحمىلىإواشتياقيغراميوزاد

ووحشمتيإليهماشواقيطولوياعليهمووجدينياحزاعظمفيا

)2(جيرتيخيرهمقومعلىانوحلاوكيفنواحيمنالنواحيملأت

تولتتولوالماعيشتيومنبقربهمتقضتاياماأنمصفلم

)1(

)2(

روحههاللهقذسالبغداديالدفوقيمحمودبنعلي

السعيدالولدعليسمع:صورتهماعنهالمنقولالاصلعلىشاهدتايضا:وقال

:بالموسومةالقصيدةهذهجميعالحريريالذهلياللهعبدبنسعيدالخيرأبو

الشيخبقراءة،الحرانيتيميةابناحمدالدينتقيالربانيالعالمالشيخمرثاة

بنيوسفأحمدبيأالدينجمالالكاملالمحققالفاضلالاوحدالامام

الاولربيععشرسادسالثلاثاءيوموذلك،السامريمحمدبنمسعودبنمحمد

حامداالدقوقيمحمودبنعليبنمحمودناظمهاوكتب.وسبعمائةثلاثينسنة

ومصلياه

المحرممنالعشرينالاثنينيومالدقوقيالدينتقيلشيخالمرثاةهذهناظمتوفي

حمد،أالامامبمقبرةالثلاثاءيومودفن،وسبعمائةوثلاثينثلاث733سنة

".اللهرحمهالرؤوسعلىجنازتهوحملت

يرثيبالمتيم...عبداللهالشيخنظمالقصيدةهذه.الرحيمالرحمنالله"بسم(:ط،ك،)ف

علىأعثرولم.وأرضاه!عنهاللهرضي،أصحابهاحدوهو،تيميةابنالدينتقيالشيخ

جمته.تر

لاتي.بعدط(ك،)ف،فيالبيت
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إليهمأحقذيأعجبيهس

لهموصازمانانسىفلمذكرت

تيسادمواطنبيأحبامنازل[016]ق

سعادتيديارافراحيمعاهد

بهااكنلمكانعنيوانقضتمضت

حماهممنبارقلييلحلمإذا

!صس
خيامهمبينالعمرأقضلموان

مشاهديفيحسنهمأشاهدلموان

لهمجماوعزأياديهموحق

مطامعيتمنتمارضاهملغير

(1)ومهجتيوروحيقلبيساكنووهم

تقضت)*2(بالعقيقليالانسىا

ا!ميشروقاقماريمطالع

تيلذاويقاتأرباحيمواسم

)3(غفلتيترادفمنإلاذاكوما

شقوتيطولوياالمسعىخيبةفيا

منيتينلتولاالدنيافيعشتفلا

بحسرتيومتسؤليفاتنيفقد

وذلتي)4(هواهمفيخضوعيوفرط

تلفتيليحلامالسواهمولا

."سكنواوقد":(ط،ك،)ف(1)

مثبت0هوكمانسخة()كوبهامش"بالعذيب"ط(:،ك،)ف)2(

ط(:ك،)ف،فيبعده)3(

".رامةلسكانإلاشوقهاوماوبانةبالغويرروحي"أعلل

ط(:ك،)ف،فيوبعدهك(.)ف،فيليسالبيت)4(

حيرتيعظيمفيا،قلبيبهيضيءخبائهمفينورالهدىأجدلموان

بفحن!تيبليتمما،دعوني:فقلتهواهمسلوتلالم:لييقولون

وحرقتيوناريضري،مسكمولاالجوىمنقلبيذاقماذقتمولا

بسلوتييفوهأنلسانليوهلبغيرهميهمأنجنانليفهل

(.)ففيليس..."رضاهم"لغيروالبيت
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وحبهمهواهمأسلوأنوحاشاي

(1نواظري)ونورأسراري،سرفهم

وقالبيوقلبينيأعياعينوهم

حقيقةحياتيمغانيهمفيوهم

بدواإذاشموسيتجليهمفيوهم

مقصدينهايةكانواأينماوهم

حقائقيوسرأنوارينوروهم

علىبرويتهمقلبييشتفيترى

هنيةحياةروحيبهموثحيا

جمالهممننظرةليسمحواإذا

الصباهبتمااللهسلامعليهم

صبابتيخفاياأبديأنانوقد

شملنايجمعكانمنعلىوأبكي

أصابنيقدبماأحزانيندبو

متوكلايزللمإمامافقدت

)1()ف،ك،؟ط(:"مناظر!".

".)2()ف،ك،ط(:"مغانيهم

."هتيونز":(ط،ك،ف)(3)

".جنةروضفي"(:ك،)ف4()

القديمةالعهودحفظيذكرني

وبهجتيوأنسينيوريحاوروحي

رويتيومشهدقصديمنتهىوهم

مودتيأهيل)2(معانيهمفيوهم

)3(وجنتيرياضيتجنيهمفيوهم

وبغيتيمراديحلواأينماوهم

خيفتيومامنتانيسيانسوهم

غلتيوتبرديوماالهنارياض

)4(محنةغيرفيالتنعيممسرمدة

وصلةكلرضوانهممننلتفقد

وحنتشوقاالاطيارناحتوما

رزيتيأصلللعذالظهرو

لمحةكلفيالرحمنطاعةعلى

قصيدتيبنظمأشجانينثرو

سنةغيرإلىيصغيلااللهعلى
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عاملابالعلمكانإمامافقدت

التيوالسنةاللهبكتابأتى

وشرحهاالرسولبأحاديثأتى

جميعهاالعالمينبعلومأتى

مجملاوالفقهالدينبأصولأتى

حقيقةالرسولبأحوالأتانا

كلهمالصحابةبأحوالأتانا

كلهاالائمةبأوصافأتانا

وحالهملحينالصابوصفتانا

ودينهالرسولشرعوعلمنا

الهوىمنالنجاةأنوأعلمنا

وبدعةزيغكلمنوحذرنا

كلهمالعقائدأربابوناظر

جميعهمالصلالأهلعلىورد

وخبثهماليهودتكذيبوبين161[]ق

كفرهمأسبابسرعنخبرهمو

".وسيرتهم"(:و)فالاصل(1)

"هلتابعين1و"(:ط،ك،)ف)2(

وصنفها"."(:)ف)3(

28

بدعةكلقامعاحقيقاوكان

ملةكلعلىحقاوارتقتعلت

الصحيحةبالمتونرواهاوعمن

وقوةودينوتاييدبزهد

شبهةغيرمنتفصيلوفصلها

سيرةكلعلىدسموسيرده)1(-،

المستقيمةالملةوللتابعين)2(

الائمةصفاتفي)3(كتباوصنف

العقيدةجميلمنعليههموما

لهجةصدقوألفاظبأفصج

النبويةبالسنةتمسكنا

محجةعنخارجطاغكلوعن

فرقةكلمنضلقدمنوبين

حجةبلغوبرهانباوضح

الموسويةالملةفيبدلواوما

غضبيةأمةمنلهمفتعسا



ضلالهمللنصارىأيضاوأظهر

أنهمتبينحتىوباحثهم

الاولىالفلاسفةكتبعلىورد

عندهمالنبواتاثباتوقرر

درهمبنوجعدجهمعلىورد

عواليممنأهلكواكمزنادقة

جميعهمالاعتزالاهلوجادل

خلقهبعضمناللهقول:يقولون

وانثنىالروافضأشياخوباحث

محمدخواصعادوالانهم

الورى(1)أنحسفهمجهلاوافتروابغوا

ضلالةمنديننافيأحدثوافكم

لدينهمتبااللهخصماءوهم

نفولسهم)3(تربتقومعلىورد

عندماالتناسخأهلعلىورد

لانهموادكلفيومزقهم

العيسويةالملةفيأحدثواوما

الخبيثةبالطباعحيارىسكارى

حكمةومعقولاحكامبمنقول

كرةبعدكرةعليهموجال

الجهميةعمدةالمريسيوبشر

السقيمةالنفوساعتقاداتبسوء

بالأدلةسيفهعليهموسل

حميةنارقعرفيكبكبوالقد

العمريةبالدرةيقاتلهم

شرالخليقةالاصلفيفهموسبوا

فرقةكلمناللهخلقوأكذب

)2(القدريةبالفرقةمرحبافلا

ثنويةعصبةمنلهموبعدا

حجةغيرمنوالتعطيلالنفيعلى

عظيمةأمورفيوخاضواتجزوا

البرزخيةسوىشيءلايقولون

الاصل.فيالاهمالعلامةالحاءوعلى.أنجس""ط(:ك،)ف،)1(

لاتي.1بعدط(،ك)ف،فيالبيت)2(

"ترتب".)ف(:)3(
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بقولهملمعاداأمرأنكرواوقد

وردهمالاتحادأهل()1وجادل

والعمىالجهلظلمةمننقذهمو

فإنهملحلولاأهلعلىورد

مظاهرالتجليأنزعمواوقد

ديانةيرقصونهذاأجلفمق

قربةوالرقصالمردشهوديرون

عندماإبليس)2(تباععلىورد

طوائفمنعلمهفيطوىقدوكم

بهمسرتالطريقبنياتمطايا

أغرقواالعقائداراءبحروفي

الهدىسبلكلهمأراهمقدوكم

عصرهحالفيالكونقطبكانفمن

صفاتهفيبارعهمامشجالع

وغيرهالوجودكلفيتزهد

عسرهحالفيالمسكينعلىيجود

.وجاهد"":(ط،ك،)ف(1)

".أتباع"(:)طوقي،الاصولفيكذا2()

"."بأطمان:(إف)3(

03

حلتالغيروفيعنانأتنفوس!

طريقةهدىوالمسرىأشرفلىإ

النصيحةودينوبرهانبنور

صورةكلفيالحقتجلييرون

امرديةصورةفيسيماولا

قبيحةبكلجاءوارقصهموفي

الفضيحةيومخريمنويلهمفيا

الجبريةلىإمالواوقدراهم

حشويةعلىمنهمحرورية

القطيعةعراصفياناخواأنلىإ

السخيفةالعقولخيالاترمتهم

مرةبعدمرةلهاهمقدوكم

بالبدليةفازقدومنسواه

العليةالمراقيفيمرامايروم

دنيةبنفسالدنياعلىيدور

البريةباريحبفيبأطماره)3(



والرضابالبشريلقاهلمنويلقى

عرضهثلممننالقدلمنويدعو

وجهرةسراالخيراتفييسارع

بجهدهالكريماللهفي162[يجاهد]ق

لربهحبابالمعروفويأمر

نشامذالذيلطاهرنقيتقي

ذكرهالكونفيشاعقدالذيأليس

لوقتناالعارفيقتاجكانفمن

ذكرهشاعالذيوالقطبلحبراهو

وصفاتهحالهذكرناماإذا

والرضابالقربالعباسباتهنا

عصرهفردياالدينتقيياألا

التيأوصافدالناسلكلوبانت

وجنسهاالعلومبأنواعظهرت

خافياللناسكانقدماظهرت)1(و

مبهماوبينتاشكالاوضحتو

غوصةبحرالمعارففيغصتوكم

سماحةوحسنبإحسانظهرت

."فأظهرت":(ط،)ك(1)
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زكيةونفسالحسنىبأوصافه

بالاذيةأتىممنينتقمولم

طرفةكلفياللذاتعنويلهو

ونيةوعزموإخلاصبصدق

بهمةنهياالفحشاءعقوينهى

حميدةصفاتذوالسجاياكريم

العظيمةبالفتاوىالبراياوعم

حميةبعيرليقلالهدىوشيخ

المفتتكالعبيرشذاهوقاج

وروضةنعيمفيحللناكانا

مسرةبكلترجومانلتلقد

مضيئةكشمسحتلاقدبروقك

الغزيرةالعيونمثلبهابرزت

بلدةكلفيالركبانبهاوسارت

الغريبةوالفنونمعانبكل

عليمةبنفسسراراأوأبديت

يتيمةكلفاستخرجتولحجت

فضميلةوكلوتوحيدودين



ضيقاكانالذيالسجنمنخرجت

راجياكنتمامولاكمننلتوقد

تحتهكانالذيالنعشعلىحملت

جميعهم(1)المسلمونعليكوصلى

فإنهنالمؤمناتالنساءماو

بالتقىتحجبنأبكارومعهن

وطاعةطوعاالاحكامعلىصبرت

كلهاللنوائبحمولاوكنت

عندماللمقاديرصدراولسعتو

الذيبالمشهدالانوارلكولاحت

صفاتهتعالتموجوداوعاينت

خلتولامنكالرحمنأوحشفلا

ناتولاالطلولمنكقفرتولا

دموعناالوداعيوم)3(سكنتولا

)4(ساعةعنكأسماعنااحتجبتولا

فسيحةرياضفيفوزدارلىإ

قريرةبعينالمعنىشهدكو

وضجةبكاءفيلوفامئين

فدوةشيخيافيكاعتقادبحسن

فوجةبعدفوجةحيارىخرجن

حزينةعليكبأكبادينحن

البليةطعمالالاممنوذقت

غربةدارفيالافدارعلىصبورا

خلوةكلفيالحبجمالشهدت

جنةروضفي)2(الارواحبهتطوف

البصيرةبعينمحبوباوشاهدت

لجليلةاالعلومتلكمنربوعك

لجميلةاالصفاتتلكمنديارك

بغمضةالجفونفيكاكتحلتولا

بنظرةالعيونمنكيستولا

المثبت.لىإإشارةالنسخوبهامش"لحاضرونا"(:ط،ك،)ف(1)

.لانوار"ا":(ط،ك،)ف(2)

."سكبت":()ف)3(

(.)صحالتصحيحعلامةبعدهكانوانمغاير،بخطلكنه"دائما"الاصلهامشفي(4)
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النفيسةللنفوسوأنساوقوتاوراحةللقلوبروحاكنتلقد

الشريعةوأصلالوثقىوبالعروةوالهدىالحنيفيبالدينتمسكت

روحةبأكملالاخرىلىإورحتمظهربأحسنالدنيالىإظهرت

بعيدةغيروالداروفارقتناراجعغيرمنتوديعوودعتنا

الحقيقةعينسرمنحقيقتهامدامةالعارفينبكأسشربت

حمديةالاالسنةتابعينعلىتكرمامنك1()الفضلبكأسوجدت

بحيلةيناللاقربانلتلقدجودهفيضمنأعطاكمنفسبحان

تحيةأزكىالرحمنمنعليكمكرماومتمحبوباعشتوقد)2(

ورفعةوقربعزفيزلتوماانسهأنوارتعلوكبرحتوما163[ق1

بالوسيلةالورىبينمنتفردالذيمعالنعيمجناتومأواك

أمةكلفيالاطلاقعلىشفيعاللواصاحبالورىخيرالهدىنبي

طرفةكلفيالانفاسعددعلىسلامهئمالحقصلاةعليه

المحجةوضوجمنراناماعلىكلهاالمحامدفللهوبعد

زلتيوتغفرليحاترىعساكمتيمعبيدربيياناوها

.بيتا)3(وعشرونوسبعةمائةوعدتها،تمت

"0الكاسبفضل"(:ط،ك،)ف(1)

لقد"."(:)ك)2(

الأصلعلىابياتباربعةفتريد(ك،)ففيأما،الاصلنسخةفيكذلكهو)3(

الحواشي.فيذكرناها
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عنهما)1(:اللهعماأيضا--وله

بالثنياتتقضىعيمثنن)2(لله

ربوعهمفيزمانيأهناكانما

وفيالسروربأنواعتملا)3(والكأس

بحسنهمقلبيعلىتجلواإذا

)4(مقترنوالوصلقربهمفيكنتقد

بعدهمبعدأبكيأصبحتواليوم

جمالهمعينيعنغابمذوغاب

بمنهلةعيشيبعدهمصفاولا

بلطفهمقلبيملكواسادةيا

امليوهمليسؤوهممراديفهم

بصريوهمسمعيوهمسروريوهم

شرفيوهمأنسيوهمتيحياوهم

هوادجهمفيوفؤاديسروالما

صباباتيفيهمليلذجيرةمع

إراداتيفيهبمايسعىوالشحد

تيسعاداليتبدوالاحبةقرب

روضاتيوسطنعيمفينني

ذاتيفيوالهجرانالصديخطرلم

مسراتيعنينأتتناءوالما

تيوراحانيوريحاوروحيراحي

لذاتيطيبتولىتولواومذ

أويقاتيليأعادوالوضرهمما

تيوغايامقصودينهايةوهم

تيوجناتيوروضانعيميوهم

جلواتي)5(القلبفييزللموذكرهم

لوعاتيعظميا:حرقيمنناديت

"ءأخرىمرةتيميةابنالاسلامشيخيرئياللهرحمهأيضا"وله(:ط،ك،)ف(1)

عيشا"ه"(:ط،ك،)ف)2(

ثبتهمالصواب1وتصحيف"يجلى":الاصولفي)3(

".نيمقتر"(:ط،)ك4()

ط(:ك،)ف،فيبعده)5(

الاثيلاتيومتجيتربماروحيظفرتوماولىزمنعلىلهفي
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محبتهمفيقربيأعلمكنتما

وصفا1()عيشةمنمضىماعلىفاندب

شربواقدكيفقوممصارعواذكر

وجوههمتبلىالثرىفيفاصبحوا

لسيرهمتسريبعدهممننتو

وقدالمنيبالعبدقالهماأقول

شجنذوالمسكينأناالذليلأنا

مليياالمحتاجأناالكسيرأنا

وطنولاأهلفلاالغريبانا

مفتقرازلتماالذيالعبيدأنا

منصرف!عنكلي)4(ولاسواكليما

ليبوصلكجبريعلىالقديرأنت

حزنيمشتبكىياسيديياأدعوك

جسديضناوارحم5()غربتيلىإفانظر

سيدهبابفيمفتقرازالما

)1()ف،ك،ط(:"عيشنا".

)2()ف(:"بكاس"01

هالاصولفي9كذا)3(

لي".وما"ك(:،)ف)4(

"."عبرتي)ك(:)5(
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تيراياالابعادلىإرمتنيحتى

العاتيقلبيياجرىماعلىوابك

المنيات)2(بكاسماتالزلالبعد

المصيباتعظمفياالترابتحت

بجناتاوهوانبدارإما

:وطاعاتبرفيالسجنبهأودى

السمواتربلىإالفقيرأنا

تيحلياعنواعفو)3(بفضلكليجد

ملماتيفيليفك!الوحيدأنا

حالاتيكلفيسيديياإليك

واياتينيقراالقلبفيذكراك

الخفياتبأسرارالعليمأنت

مهماتيفيمغيثيياجابرييا

البرياتباريياالخلقراحميا

بالامتحاناتمبتليازالما



مقتديازالمامهتديازالما

داعلىالرسولاثاريتبعزالما[164]ق

بشرعتهيفتىلسنته)2(يهدي

كلهمالناسوتاجالزمانقطب

معارفهفيفريدالوجودحبر

ومعرفةعلماالمصطفىمنحوى

ويمنحهإلاسائلجاءهما

منحصرفيهليوقواقولماذا

يناسبهمنعلمناماعلمهفي

يشاكلهمنلسمعنامازهدهفي

يماثلهمنوجدناماجودهفي

عجبذاإنفقيروهويجود

شمائلهفيالمعانيشمستلوح

بدايتهفيتاهواالمعارفبحر

فقط.الاصلمنالبيت(1)

وهو"يهدي":(و)ط."يهوى":الاصول(2)

."ترالعباا":(ف))3(

."هو":(ط،ك،ف)(4)
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)1(خيراتكلفيمجتهدازالما

الدلالاتباعلامالقويمصنهج

ساعاتكلفيلحرمتهيرعى

)3(العباداتكلحوىنيالمعاروج

الضلالاتأهلاله!ىبسيفأفنى

النوالاتإمدادمنهوجاءه

لمداراةباوإمابجودإما

تيعباراكلتأخلاقهوصففي

العناياتأهلئمتناإلا

الكراماتأهلمضوارجالإلا

سعاداتفيكانواالبرامكغير

الحكاياتفيسمعناماالذيهذا)4(

الهداياتنوروجههصفاوفي

النهاياتوأربابنيالمعاأهل

.بالصوا



الرياضات1()أصحابالتصوفأهلفضائلهفيحاروالحقائقاقطب

الاتيوفيالماضيفيالوقتعلامة)2(مظاهرهفيفر؟الدهرأعجوبة

والاشاراتنيالمعافنونعلىيجمعناكانمنعلىقلبيلهف)3(يا

العباداتسربداتبدىإذابرويتهيروينيكانمقفارقت

الرواياتطيبمنالكونفيطربكاظمةسكانعنالاحاديثيروي

ساداتنحوشوقاالقلبفيرقصحسنهمإحسانفيالذكرويطنب

تيتحياأزكىربهمنعليهمسكنهلجناتوااللهلىإأفضى

البرياتبينمناللهخصهقدومنالانامخيرعلىالصلاةثم

)4(السمواتربلهتجلىحتىلحضرتهالاسراليلةاختاره

بالزياداتوجادتالغمامسحبهمعتمااللهسلاممنيعليه

زلاتيمحوإلهيمنبهأرجولهانقطاعلاحمداللهوالحمد

بيتاهوخمسونخمسةوعدتها،اخرها)5(

صحاب"."و)ك(:)1(

بالمثبتهنسخةلىإالهامشفيواشار""فضائلهك(:،)ف)2(

".لهف"وا(:ك،)ت)3(

)ف،ك(:فيبعده)4(

المجازاةيومفيالشدائدعندشفاعتهترجىالذيالشفيعفهو

".تمت"(:)ك)5(
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فضلبنأحمدالعباسأبيالدينشهابالعالمالامامللقاضيومنها

)1(:محهوسااللهرحمه،الله

المطر)2(يذهبحتىالنوويحبسالقمريحجببالدياجياهكذا

فتستتراحياناالارضمنافععنالمنيرةالشمستمنعأهكذا

لسحرأوقاتهفييعرففليسأبداكلهليل)3(الدهرأهكذا

خورعزمهفيماالفتكفيوالسيفمضاربهتمضيلاالسيفأهكذا

(4قصر)باعهافيوماالرماياتصميومابالعراءترمىالقوسأهكذا

الدررأصدافهوفيعليهيلوىولاالخضمالبحريتركأهكذا

الضررنحوهوتعدىالعدىأيديعبثتقدالدينبتقيأهكذا

والظفر)5(النابويدمىالاناممناذىسهامترمىتيميةابنلىإ

الشيخنظممنتيميةبناحمدالدينتقيالاسلامشيخفي"مرثيةك(:)ف،)1(

اللهفضلوابن.عنهما"ورضيلىتعااللهرحمهمااللهفضلبنأحمد،الدينشهاب

يكتبهلمالنسخفيالواقعالترحمأنشكفلا]لمولف،بعديعني)974(مشةتوفي

74(.)4مشةقبلهتوفيلانه؟المولف

331-/)1:"الكامنةالدررو"433(-174)1/:العصر"أعيان"فيترجمتهانظر

لجامعا"انطرالابصار"مسالكب"المعروفتاريخهفيذكرهاهذهوقصيدته333(.

328(.-432)ص"تيميةابنلسيرة

النوء"....الدياجيفي"ك(:،)ف)2(

خطا.ليلا"":الاصول)3(

النسخ.باقيمنوالمثبت"تمضي":الاصل)4(

"."الباب(:)ف)5(
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لاالعبادةممتدالسوابقبذ)1(

فيالصحابةبعدمثلهيكنولم

مشيتهقبليمشيكانطريقه[165]ق

أربعةأقوالفيالمذاهبفرد

مذاهبهمعلياقبلهبنوالما

زمانهماحياقدالائمةمثل

مبتدأرفعجميعايرفعوهمإن

بمضيعةيلقىبينكمأمثله

لغيركمنيأماوهويكون

)3(غيركمأرضفيأنهلووالله

بمحبسهينسىتيميةابنمثل

حواسدهترضىتيميةابنمثل

معتقلالسجنفيتيميةابنمثل

أذىبكليرمىتيميةابنمثل

خمائلهتذوى)4(تيميةابنمثل

ضجرولافيهاملليناله

حطرمالهوزهد)2(عظيمعلم

عمرأوالصديقبكرأبوبها

وابتدرواالسباقأثرعلىجاءوا

عمروامامثلمنهاوعمربنى

منتظروهوفيهمكانكأنه

خبرإنهأيضاالرفعفحقه

هدردمعمدالهيطيححتى

والغيرالاحداثمنكمتنوبه

زمرأبوابهعلىمنكملكان

بصربهيكحلولم،يموتحتى

عذرحبسهفياولكم،بحبسه

الذكرالصارموهوكالغمدوالسجن

نظرولامنهقذىيجلىوليس

الزهرأفنانهمنيلقطوليس

."ايد":لاصلا(1)

.(ف)منسقطت(12

."ضكمارغير":(س،ط،ك)3()

بالمثبت0نسخةلىإالهامشفيوأشار""تووى)ف(:)4(
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سدىتغيبشصم!تيميةابنمثل

ئهكتومايمضيتيميةابنمثل

عبقتومايمضيتيميةابنمثل

مسومةخيللهتجارىولا

دائرةالابطالبهتحفولا

مواقفهفيحربتعبسولا

ميلمنالدينهذايقومحتى

برحواماالابرارالسلفهكذابل

بلغتكمالطهربالانبياءتألس

منقبةالسجندخولفييوسففي

نقعتوماالصافيالمنهلأيذهب

وضربهيعلقولمحميدامفمى

والبكرالاصالبها)1(تروقوما

سمر)2(خطيةولاسيوف!له

والطررالاردانالعاطر)3(بمسكه

والغررالاوضاحفرسانهاوجوه

قمرولسطهافي)4(أنجمكانهم

الظفرأرجائها)5(فيويضحكيوما

البشرمنهاجهعلىويستقيم

صبروهمجهدااصطبارهميبلى

هجرواوكمأقواممضرةفيهم

ويصطبريلقىمايكابدلمن

الكدرالحمأةوتبقىالظماء)6(به

وذر)7(أوالنالسفيوضروكلهم

بسببهايصفولم،سدىتغيب:ايبها"تروق"ومعنىترق""و)س(:الاصل)1(

مساء.ولاصباج

الاصولوفي.أنسبالنسخفيوما،الاصلفيسابقهعلىمتقدمالبيتهذا)2(

".نهلت"ولعلها:"نهكت"

العطر"."(:ط،)ك)3(

"هنجم"(:)ف4()

".أرجائه"(:)س)5(

".الظماة"(:و)ك،اثبتماولعله"نفعت":الاصول)6(

=:والوذرة.الوسخوالوضر:هالنسخباقيمنوالمثبتبالطاء،وطو"":الاصل)7(
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قنن)1(لهيرقىلاالحلممنطود

بقيتهفاضتقدالعلممنبحر

لهالحاسدينفيهلشعريليتيا

أحدالمصطفىلحديثفيهمهل

نظرفيالبحثيضممنفيهمهل

ملاقومكممنلهجمعتمهلا

معهفابحثواهذاقال:لهمقولوا

دهشلهاأسحارالاباطيلتلقي

ملأمنالرهطذالبمتلفليتهم

مثلهمللحقاذعنواوليتهم

)6(مجانبةعنهنفرواطالمايا

مقولهللحقصادعفيهمهل

حجرأحجارهمنالطودكأنما

شعرواوماالعظمىالابحرفغاضت

ذكرواإنالقومجميعفيلظيره

خبر)2(لهيروىأوالنقديميز

والنظرالبحثيضممنمثلهأو

ليعتبروا)3(موسىمعفرعونكفعل

قدرواإنلجهالاوانظروا4()بجمعكم

سحرواوماقالواماالحقفيلقف

عبرشانهمفيلكميكونحتى

كفروامابعدمنكلهموامنوا)5(

نفرواأوالضيمفينفعواوليتهم

تستعروالحربللوغىخائضأو

كلمةالوذر،شامةابنيا:ويقال،الرائحةالكريهة:لوذرة1لمرأة1و،اللحممنالقطعة

)وذر(."القاموس".وسبقذف

(.)سمنوالمئبتبالفاء،فنن"":الاصولوفي،.".0نوعالا":الاصل()1

)ف(.فيليسالبيت)2(

"ليعتذروا".(:ط،)ك)3(

قدامنا".":النسخبقية()4

فامنوا".":النسخبقية)5(

".مجانية"(:)ف)6(
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مواجهةغازاننحرلىإرمى[166]ق

غلبواقدوالاعداءراهطبتل

مصلتةوالاسيافالمرجفيوشق

أشجعهمالدورفي5وأعداوهذا

وقدلجبالواكسروانوبعدها

جهدهمبالأسيافالقومواستحصد

عجبذاإنقلنا:،قبرناهقالوا:

متقدمنهمعنىيذهبوليس

دمايصبلامنندمايبكهلم

كرمكمالعباسأباعليكلهفي

صيمهالوسميمنثراكسقى

يغازلهبرقلهيزالولا

مثل)5(لهلامنيامثلكلفقد

نهىالأنبياءعلوممنوارثايا

القدرعونهدعاءمنسهامه

والشررالشر)1(وطالالشامعلى

التتربعضهاأوكلهاطوائفا

مستترالباببظلالنساءمثل

منفطروالطودأطوادهاأقام

بطرووماطغوىبطلوافطالما

قبرواقدالدري2(اللكوكب)حقا

والصورالاجسامتذهبوانما

وينهمر)3(يهميديمابهيجري

العمرعمرهمنقضىقضيتلما

قطركلهقطرمغناك)4(وزان

حورأجفانهفيالمراشفحلو

والسوروالاياتالمحاريبتأسى

الفكروقدهاناراقلبيأورثت

ه"وطار":()ف(1)

والمثبت.وللكوكب""حقا(:)ك،"للكوكبأحقا"(:)ف"،الكوكبلىإ":الاصل)2(

)س(.من

وتنهمر"...وبمابه":(و)كخطا،""يصيب:الاصل)3(

)س(.منوالمثبت."وزار"النسخفيووقع."معناك"(:)ف(4)

"."ماله(:س،ط،)ك)5(
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أحدابهأستثنيلستواحدا]يا

جمعهاأالفقهبنقولعالمايا

تجنبهااللاتيالبدعقامعيا

نهجهمالصلالالفرقةومرشد

معاواليهودللنصارىتكنلمأ

لهآبنتغرجاهلفتىوكم

جهلوادهمإلامنكنكرواما

مسألةخطأتقدباصنكقالوا

واحدةأخطأتأوالدهرفيغلطت

مجتهداالتحقيقعلىيكونومن

اذاالنبيباحاديثتكنلما

لشبهومنفيهاشبهمنحاشاك

غوامضهتبديأنالبحثفيعليك

عملمنقدمتماللهقدمت

هدىعليهيخفىمنمثلككانهل

ذر[)1(ولاأبقيولاالاناممن

ذكرواكمازلاتتحفظأعنك

لحضر)2(واالبدووهذاالزمانأهل

سهرواولاحاروافماالطريقلىإ

حصرواقدالبحثفيوهممجادلا

والغررالجهلفزالالمقالرشد

القدرساعدلكنقدركعظيم

تغتفر)3(منكفهلايكونوقد

فتعتذرإصاباتأجدتأما

الوزرلاالحالينعلىلثواباله

تذروماتأتيماتعرفسئلت

أثر)4(لهيبقىلامنككلاهما

البقر"تفهملمإذاعليكوما"

شكرواأوذموكبهم،عليكوما

الزهرالانجمتبدوسمائكومن

كا.الاصولباقيمنالبيتهذا)1(

وهذا".:نسخه":وبهامشهالبدو"وأهل"(:)كتحببها"."اللاتي(:)ف)2(

"!ههلاهفهلا")ف(:)3(

"هشبهومافيهاشبهماحاشاك"(:ط،)كفيوصدره)ف(.فيليسالبيت)4(
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لحذرواالخوففماذاالتقيأنتبهتزلشيءمنتحذروكيف

***

مطر)1(بهتوسيلأالمزنتسكبمنمضرمنالمختارعلىالصلاةثم

زيقلىتعااللهلىإالفقيروهوقائلها،لغيرالاخيرالبيتوهذاتمت،

المسلميق،ولسائرولسلفهلهاللهعفر،الهاديمحبدبنالرحمنمحبدالدين

بيتا.وسبعونتسعةوهي.العالمينربللهلحمدوا

ذكروفيما،هذهغيركثيرةبقصائد-عليهاللهرحمة-الشيخرثيوقد

كفاية.

علىوصلواته،العالمينربللهلحمد1و،المناقبمناختصرمااخر

جمعين.أوصحبهوالهمحمد

!!!

الاصلناسخبتنوقد.الكلاممنبعدهماولاس(،ط،ك،)ففيليسالبيتهذا()1

بخطنسخةمننسختهنقلالاصلناسخوكان.اللهفصلبن1قصيدةمنليسأنه

لىإ"الفقيربحروفهاعباراتهفنقل،المؤلفأخيالهاديعبدبنالرحمنعبد

."...الله
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الإله!لاورلنمدخائحوملىمواثبم

الأصلنسخةهاليمىمماالكتابنسخمق





(1)اوفيرالرصالله

الشافعي)2(سلاربنالوهابعبدالدينأمينالفقيهالشيخقال

تيمية:ابنأحمدالامامالدينتقيالشيخيرثيعنهاللهرضي

خلودلمرءالدنا]ذي[فيليسورودالمماتلهحيكل

يعود)3(انفصاللىإوصلكللخليلمفارقصلكل

يبيدلاوالبقا،الملكدائمالبراياإلهإلايبقىليس

جود)4(والاجفاندائ!وسفاديرقاليسبمدمعسحيعين

يعودواأو،بطيفهميجودواأويبرىليس،بمهجتيلجرحيا

يزيدحزنيوفرط،صبريعزمعينأومسعدمنبيلماهل

مريدبهذاقضىقدفالذيباصطبارتعاملي،نفسيويك

فريدالزمانفيالمثلعدمودينعلمإمامرزئناقد

وقودبقلبيلهالنارياالبراياعم،عليهلحزنيا

مردود)5(عندهالبدعسننونقلاعقلاالاسلامشيخكان

يسودوالعفافالزهدفيوهوفذاوالشجاعةالعلمفيكان

)ك(5منالبسملة)1(

782(.)تالمقرئالاماممحمدابوالسلامبنإبراهيمبنيوسفبنالوهابعبدهو:2()

.(591)صالوافر"الردو"(،92)2/:الغمر""انباءانظر.الدينناصرابنهذهقصيدتهذكر

".الفصال":()ف)3(

أثبتهماولعله،محرفجود"جفانودائما"(:ك،)ففيالبيت(4)

."...البدعذي"باب:الوافر"الرد"في(5)
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ل!)1(لاامرا،بالعرفكان

وفتكلذاكراللهكان

سجنوسطصابراللهمات

ودفناغسلاالابراروتولاه

مسجىالرؤوسعلىوافىحين

مهلا:ليبدامافرطمنصحت

فيهاطاشرزيةمنلهايا

سلاميعليك،تيميةابنيا

يسموحلمك،الحليمعبدابنيا

؟للفتاوىمن،العلومإماميا

بحروالنقلالكتابولفهم

نفعاراممنلكلبشوشا)3(يا

سماغالديكمضىوقمتىكل

باجتماعأيامنا،شعريليت

روجمنكوقدلستترئا،طبت

علىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد

".)1()ك(:"للحظ

فيكما"خبرا"نسخةوفي.يفيد"")ف(:)2(

"."بشوش)ك(:)3(

ثبت.ماولعله"تبدو"ك(:)ف،)4(

48

يذودللعبادالننكروعن

بعيدوالصلالاللهووعن

مشهودسره،الاثنينيوم

ملحودالثرىفي،الوجهأبيض

وفودحيكلمنوالبرايا

خلودالخلودجنةفيلك

لجلوداوتقشعرلبكل

يعودووقت،يمضيوقتكل

جودسلمك،السلامعبدابنيا

تفيد)2(حبرالاشكالولحل

سديدمصيبمعانيهمافي

سعيدجناكمننالمنإن

جديدعمرالتحقيقعندذاك

تعود؟أولنا)4(تبدونهل،بك

تريدمهماالنعيمومنحت

وسلم.وصحبهوالهمحمدسيدنا

)د(.هامش



بنمحمداللهعبدأبيالدينتقيالفاضلالفقيهالمحدثللامام

الدينتقيالإسلامشيخفيمرثاة)1(الجعبريلمسابناللهعبدبنسليمان

عليه:اللهرحمةتيميةابنأحمدالعباسأبي

الاعمارقاصممنلقومييااصطباريمني)2(وقلرزئيجل

؟أنصاريومن،وملماتهدهرينوائبعلىمعينيمن

اصطباريوبانلها،صبريعزصببرجرعةالايامسقتنيقد

القماريمثلالليلفيونواحيانسجاماالغماممثلفدموعي

بنارياحترقتفلاشجونيمنخلوفانكاقصر،،ليعذويا

عقارمنممزوجةكؤويسالاادرهاصرفاالمنونكاسطاب

الابرارفيأموتأنبغيتميولكنبعد،لحياةاأبغيلست

المختارهجرةمنخريفاصوعشربالمئينمنسبعبعد

النهار)3(نصفبعدالاثنينيومذاكإذعشرونللعقدثمانمع

والائارالكتابترجمانحفاالعلممحرزلحبرامدفن

النجارالكريمتيميةابنصفوالوص!المناقبأحمدأحمد،

والإيثار،والمكرماتددوالسؤالمجدذي،النقيالتقي

.(474/)18:"والنهايةالبدايةو"(،4624/):العصر"أعيان"فيترجمته74(5)ت(1)

(.)فمنسقطت2()

)ف(:فيالبيت)3(

النهارنصفبعدالاثنينيومكانتقعدةعشرينوثامن
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الترفيتغيبجسمهيكنإن

وإماماوعالماقطبا،كان

رحيمابرا،،لليتيمجابرا

الدهـعلىمعينابعدهأجدلم

ليليمثلفقدهمنفنهاري

العصأوحدويا،تيميةابنيا

لمخيفملجأكالكهفكنت

والصببعدكالبكاءدعوتإن

وصالمنينقطعإنفرجائي

إماماللمتقينحباكنت

الطوذيالتوبقابلالذنبغافر

منيالزكيةنفسكوعلى

وسلامتحية:وقتكل

.وحدهللهوالحمدتمت،

كالعرار)1(نشرهفمعناهب

بالفخارلوحدهشيخا[)2(]كان

الامصارعلىمشرقعلمه

جواريعيونسوىمعينا-

كالنهاربوصلهليلبعد

الديارغريبسيداويا-،

باقتداروناصرا)3(،ضلالمن

اصطباريوولىالبكا،أجابس

الأعمارمدىحزنييبقىسوف

ستارمنوعدتقدمافالق

الغفارالمهيمنالعزيز،ل

أوطاريومنتهىمنائييا

الاسحاركواكبضاءتما

****

الرائحة.طيبنبتالعرار:(1)

وشيخا".":النسخوفي،السياقبهايستقيملازمةزيادة2()

"وناصو".(:و)ف."مخوف"عنمحرفةولعلها""مخيفالاصولفيكذا)3(
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ابنالدينصدريجيب)1(،التركيألمىبنإسحقالديننجمللامام

لماأنهوزعم،تيميةابنأحمدالاسلامشيخبهاهجاقصيدةفي،الوكيل

السماء:مطرتالاولىمحنتهفيدمشقمنخرج

بفرندهظهرهأقصمكالسيفمقالةالخبيثعنيمبلغمن

لفقدهالسماءبكتبل،كذبتم؟الغماهمىالامامغابإذأزعمت

لبعدهالحدادلبسقدلجووامأتمفيالضحىشمسترىماأو

عندهمنبهحفتبسكيئةامنا)2(مصرلارضفليدحلن

لغمدهلحساماعادكماحقا،مؤيدادمشقلىإوليرجعن

لمجدهنفادولا،الزمانيفنىعلامنيسؤوكمابعينكوترى

أسدهمنالشرىفيالثعالبأينمتشبهابهحمقمنأظللت

زبدهخالصوكانلجفاء،ابدكالزفكنت،الزمانأيديمخضتكما

ونجدهالوجودغورفيكبانالربهاسارتالتيمعايبكفاستر

وعبدهالعالمينربليلومحارباتكونأنمقتافكفاك

.أبياتعشرةوهي،تمت

5(524)صجمتهترتقدمت(1)

أمامعا"."ورسمهامحررةغير()ك(2)

****
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)1(:اللهرحمهالشيخفيمرثيةالذهبيالدينشمسللشيخ

فدعأو،اردتمنخذموتيا

وانفصصتالاسلامشيخأخذت

جبلامفسرا،بحراغيبت

ثقةفمسلم،يحدثفإن

يفهسيبويهنحويخضوإن

حافظهالايسنادليعاوصار

مجتهدافكان،فيهوالفقه

مشتهرتميالحاوجوده

ولاالجنانفياللهأسكنه

والفحمد،اوالامام،مالكمع

وموعده،تيميةابنمصد

بيتا.عشرأحدتهاوعد،تمت

والورعالعلومرسممحوت

البدعأولوواشتفى،التقىعرى

الشبعمجانبتقيا،حبرا،

اللمعفصاحبيناظر،وإن

مخترعالفنفيمعنىبكل

الضبعيسعيدأو،كشعبة

لجزعامنعارجهاد،وذا

الطمعفيالقادريوزهده

الخلعجملأفيعلينازال

(2والنخعي)،والشافعي،ضعمان

الفزعنفخةيومخصمهمع

****

لجامع"اضمن-البيانلبديعةالتبيانو"73(،)صالوافر"الرد"فيبتمامهاوهي(1)

.(494)ص

".النخعي"لعله:الهامشفيوكتب"والخلعي"،)ك(:)2(
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:-روحهاللهقدس-الدينتقيالاسلامشيخفيبعضهموقال

أبدادائماحمداللهالحمد

وعترتهالهاديعلىالصلاةثم

مركرمومامولخيروهمبهم

وعدواماللأبراراللهانجزقد

وانفرجتالبينذاتاللهصلحو

مشتهراكانسيفااللهغمدو

الفعلىالقلوببينمااللهلفو

كدربلاصفوفيالناسفاصبح

ناصرهنصرحقااللهعلىوعدا

جمعتمنحةبل،محنةتكنولم

بهاللمستبصرينبصائرفيها

وكفتكالحيانعمىشكرفداوموا

منسلامةعمتنعمةلهافيا

داذويعندزالماالذيالامامفهو

وقل:ذاكعندفاطربهو؟منقيلإن

العددايستغرقطيبامباركا

السعداالصفوةوذويهوصحبه

قصدا)1(لمنمقصودعظموجو

هدىإماممستنازلةرفعمن

الزرداأهوالهافككتشدائد

وقداقدكانجمرااللهوأطفا

وهدىالهدىطرقوعرفها،ضقوى

نكداعيشهكلكانبعدمامن

شهداقدالقرآنبهعليهكذا

بداللعيونولطفاخفيا،لطفا

شهدالهامنعنهاغابلمنينبي

ردىالانامكلوكفتالورىعلى

فداتكونأنوقلتيفدىبالروج

مجتهداسائرالاحكامفيأحكام

عضدابهفاشددتيميةابننجل

إسماعيلأبو.عنهالمنقولقيكذا.فتاملهاطراءفيهالبيت"هذا(:)كهامشفي(1)

عنه".عفيحسينيرسف
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فقل:؟الكريمهذامنولدمن:قيلأو

مجادلةاوجلادفيلهمولى

ومن،الملوكليالعامجلسهتهاب

داوقفلوللحقتعظيمهاجلمن

وزينتهاالدنياتركوكونه

منطقهعندليتا)1(المسامعتصغى

ورؤيتهذكراهاللهوتذكر)2(

أبداأبوابهعلىازدحاماترى

دمهفيخاضمنعلىيومايدعلم

لمنالعظيماللهاستغفروربما

رجللا،الفتيانفتىيكونكذا

لبن"منقعبانلاالمكارمهذي"

تالدةالروضكنشرصفاتله

سفرخاتهديالتيوكالنجوم

ولدابهأكرمعلا،مجدولدمن

انعقداقدوتوفيقنصرلواء

الاسدايرهبلمومن،سطاهيخشى

مرتعداراجلديهالهصورلحيث

لبداولاابقىسبداولازهدا

عقداقدبالالفاظالسمحكأنما

فقداقدكانقدماواجدتذكار

جدالنيلاو،علوملكسبإما

حقداولالومذالامولابغيا،

اعتمداقتلهأو،اعتدىعليهعمدا

حرداإذاالضاريكالنمر)3(يكون

غداالجائعينلبعضيكفيانلا

مفتقداالريحعليكالعهاد)4(غب

منفرداالظلماءفيظلإذاليلا،

صفحة:لليت1و.المثناةبالتاءاليتا("لعله:نصهما)ك(هامشوفي."لينا")ف(:(1)

ليتا"،ورفعليتااصغىإلااحديسمعهفلاالصورفيينفخ"ثم:لحديثاوفي،العنق

".اعلمو[لته

"وبذكر".)ف(:)2(

)ف(.منسقطت)3(

"العهاد".عنمصحفةولعلها"العماد":النسخ()4



عكفتالتقىأربابألبابعليه

غوامضهاأعيتإن،للمسائلمن

مجلسهبالساداترصإذاومن

بماالرجالألبابيسلبيكاد

صدرتربهعنالتيالعلومامن

وعن،والتابعينصحابتهوعن

بماالانامأسماعيشنفمنام

تاأحمدالدينتقيالامامسوى

حرجفلابحبر،عنيحدثومن

فتى؟الشريفوبالشامبمصروكم

منسعايةتأييدايةكفاه

صغرمنالسبقحازحينلكنه

ومنقبةلدنيا،علماوحاز

فتنتهيبغونكيدهمجمعوافا

قاطبةالارضفي2(حاسد)بطقولم

مشتهراالاضدادعلىسيفاوكان

سدىعليهيعكفلمالشهدومجتنى

العقدا؟المستصعبمشكلهايحل

قعداإذاصدراصدرهفييكون

هدىالمهتدينيزيدممايرويه

ورداقدالمختارعنحديثومن

سنداروىعنهممنسادأئمة

ومنتضدامنثوراالدرعلىيربو

ردىكلاللهوقاه،العارفينج

اقتصداإذامأثومهوبل،عليه

وجداماالحبرهذابمجموعلكن

جسدالهيؤذييستطعولمسعى،

وانفردا(1فاق)كبيركلوفاق

حسداالعدىأكبادمنهتفتتت

أحداربهعليهأعانفما

يداإليهبمكروهيمدبأن

منغمداالسيفيكونأنفحاولوا

حاز".لما"و)ف(:"فات".ولعلها،الأصولفيكذا(1)

.("حاسدا(:)ف2()
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طلعتإذاشمسسنايصدومن

الىحرص(1وإن)،بطفىلاربكونور

لهبانخبرذيكلدرىوقد

لىإادعاهلمابهعلمتموقد

بلدعنالاصدار)2(فياللهفاسترشد

ووفقهمولاهمسراهفاختار

ويحرسهيكلؤهواللهوسار

بلدعنبالغيمحجبتماوالشمس

داارتفعماالاصدافلزملوفالدر

لذيالرحيليومتوديعهيبقلم

بهاستقليومحاديهكان

لفرقتهكادتاعينفاستعبرت

ولمإليهظامقضىقدوكمهذا،

وبداالدجىشقإنالبدريحجبأو

واجتهداالاطفاءعلىاللئيمخب

مدداربهعطايابحرفيضمن

وجدابهاماعلمتمالذينمصر

غداثم،اللهواستخار،بهنبا

رشدامرهمنلهوهيافيه،

معتمداكانوعليهلاوكيف

بلداغيرهسناهانارإلا

واقتعدا)3(التيجانوارتكب،ثبات

جلداولاصبراجلدوذيصبر

حدابالقلوبمصرنحومسيره

رمدا)4(البكاولاهاوحزناتبيض

يرداانالبينوشلنقبللهيقضى

)1()ف(:"ولو".

أثبت.ماالصوابولعل،الاضداد"":النسختين2()

)ف(:فيالبيت)3(

وانعقدا...........،ب،اللب0.0550000.لوازمفالدر

هنحوهاهأو"ارتفع"عنمحرفولعله.النسخفيكذا"ارتفخو"

نظرهانتقالوهو()فمن"لهيقضى."هوأولاهاحزنا":قولهسقط(4)
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منيتهحالتفتىيضروما

مالكهاعندعزيزامصرفحل

وإذا،بهالغراالدولةلتشرق

ويخبرهمبالتقوىالناسويأمر

منبرهفرقباعلىيزالولا

بهايحفاللاتيمجالسهوفي

دبناصرالسلطانلسيدنايدعو

أربعة:الملكفيلهيدومبأن

فيصالعراقاللهيملكهحتى

دعةفيالشامنحومصرمنوعاد

محترزاالشامدمشقوافىفحين

ظمئتطالماقدمهحصدىروى

عافيةمثليأسبعدوجاءن!

ندىوسحروضعلىشمسولاح

شذافاجثمنيالأماروضواخضر

رقصتقدوالأغصانالنهر،وصفق

طائفةكلمنالتقىأهلوسر

مقاصدهالدنيافياللهنجحو

57

الشهدافيعدماإذاالامانيدون

عضدالهأضحىمهماتهوفي

هدىبالعلومجهولجهلأضل

ومعتقدافعلا،المصطفىبسنة

صمداملكهفيحدامنزها

شهدالهامنتحميالذكرملائك

ابداالفتىقلاووننجلاللهص

عدىوكبتوتاييد،ونصر،عز،

مرداوالذيمنها،والرفض،الشركحو

فسداقدكانمامصلحامصالحا،

عقداللورىودادعقدحلمن

صداللقلوبوجلىشوقا،إليه

هدىلابستهفلماعليلا،جاءت

ندىرفعالروضفيعادتهاوالشمس

وشدا،ورقهوتغنى،الحمىبان

ورداقدمصرمنبفتىمسرة

بدحينكانمماأكرمعادأن

غداالصابرينأجريؤتيهوسوف



بعدامابعدمنبكملماحتىلهالسفيركان)1(ولمن،لهفادعوا

رغداعيشهبكلكلوصارلهأملتموهمااللهوحقق

السعداأنتموبقيتم،أعدائكملىإالشقاءزالشقوا:لقومفقل

رقداقدالموترقادتروهألاعائنهعينولكنصابت،عين

سجداإذايدعولهعبدكلمنلهالدعاةاللهخيبماوالله

أبدادائماحمداللهفالحمدطلبوامافوقوأعطىأجابلكن

توفيقه.وحسن)2(وعونهاللهبحمدتمت

بنمحمودالثناءأبوالدينشمسالاجلالشيخالقصيدةهذهنشد

هذهجميعلنفسهأنشدنا:قال:المنبجيحلفبنمحمدبنخليفة

مدحفيبخيخ)3(بناللهسعدمحمدأبوالدينسعدالامامالشيخالقصائد:

ورحمه،ضريحهونورروحهاللهقدس-تيميةابنالدينتقيالاسلامشيخ

-:عنهوعفا

فخرافاقالذيالماجدأيه!ا

للعااللهأقامهإمامايا

الاقرانعلىرفعةوسما

)4(والاحسانباللطفهادلم

)1()ف(:"ل!ن".

)ف(.)2(من

35(.9)صوانظر(.)حمنلتصحيح1و،تحريف""نجيح(:ك،)ففي)3(

إ.للعالم:"لعلههامشها:فيوعلق""للعالمين)ك(:)4(
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والبرهانبالبينات!كالالاثصموضحيا،المثالغريبيا

نيالمعاواكتمالبالفضلخصمنيا،الدينمحالدنياتقييا

استئذانبلا(قدموا)1أودادالترأكثرواإنالعوادتمللا

الزمانوعين،الورىوقلبنالاعصرلصفيالوجودروجأنت

لجثمانابمنزلأضحوامنكجميعصااعتبرتإذاوالبرايا

الابدانلىإالداتعدىبوالقدصالروجخامرالداءواذا

للرحمنالسؤالفيأطنبواهم)2(إنالصحبب!دائرفجدير

الحدثانطوارقمنسالماعليهمالظليلظلكيدم)3(أن

والقرانبالمعجزاتصعوثالمبمحمدالهاديبالنبي

بالاحسان)4(والتابعينواجوالازالالمعوبأصحابه

النيرانأشرقماوعليهعليهمتترىالالهصلوات

بيتا.عشرثلائةعدتهاو)5(تمت

."مواقدوأ":(ف)(1)

ه"نهم!":(ف)(2)

بهاهالوزنينكسرلكن""يديمبنسخةلىا)ك(هامشفيأشار)3(

بهاهالبيتيستقيمولابالاحسان""لهم)ف(:4()

)ف(.منو"تمت")5(
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الله:رحمهوله

والمننوالافضال)1(المناقبذاياالفطنذويفاقتفطنةلهمنيا

الزمنعن)2(بنيانخزاليفيتلحنيلاعلنيوفيسريفيأواليهمنيا

والوطنالاهلينعناغترابيولا

معتضداظلتهواهبذيلومنمعتقدابتهواهلدينمنيا

منفرداأصبحتإذاتلمنيولاغداالعداةنلتفلاعذيراليكن

سكنولاخلبلاالوجودعن

تحملهيخفينو،الوشاةعنتمالمله)3(يخفيأنمثليجهدكم

تحملهلوإنماالوجدمنفبيلهيحقبأسراريدمعينمإن

)4(لفنييذبلأو،جوىلذابرضوى

جوارحهالبلوىمنحوتهلمامسارحهضاقتوإن،قلبيلكن

أطارحهندمانالفكرمنولييبارحهلاغرامغريمبه

ويفهمنيشكو)5(مافأفهمبي،ما

رحماأوجاردهرصرفعلىألويفماسواهعمنبهفيهشغلت

كذا.فوقها:وكتب"لمناقبذ"يا(:)ف(1)

)د(.منوالمثبت،لي"انخذافي"(:و)ط"منانجذابي"(:ف،)ك.تلجني""(:)ك)2(

".تملله"(:)ف)3(

معجم".مشهورانجبلان"ويذبل،رضوىو"هرضى""(:)ففي"رضوى"تحرف(4)

.(15.5/334)3/:البلدان

كذا.:فوقهاوكتبابد"":()ف(5)
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ملتئما)1(بالاغيارأصبحوكيفكتماأوالسرأذيعليباولا

يشغلنيإيايعنبيماوبعض

ورضابالهوىابتهاجاإلاازددتماغضىنارالقلبفيأضرمتولوهذا

متعظالجيلياالفتىقولأنشدتعرضاغدامذصبريجوهرلكن

)2(الحسنالسيدقولمثلومنبه

يعلمهليسفيماويلحاهعذلا،يؤلمهباتلجهولمخاطبا

أسامهفيهوجوديوقتوربافهمهلستنيإملامكعني

تزاحمنيروحيبلالاجانبدع

****

:-عنهورضياللهرحمه-أيضافيهوله

يعانيهفيماأقرانهوقاقيضاهيهضاعنجلعالمايا

مناويهموهييا،المماثلمرديياالاماثل،زينيا،الفضائلذايا

مجزيهذاكعنمفصلهلكنتكملةيحتاجلافضلابإيضاح

رويهونشيهوونثرانظمامناقبهأحميأنرمتإذامنيا

معانيهمنبمعنىظفرتلماتهذبنيسجاياهلولاحصرت

ملتهما""و)د(:.ملتهما":عنه"منقول(:)كهامشوقي.ملتهما"بالاعبار")ف(:(1)

مثبت0هوكمانسخةوفي

".الحسنيسيدقولومن"به)ف(:)2(
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لي1(لخص)مدحيكفيمحررالمجد

ومقنعهحقاالمقتديعمدةيا

منالرعايةطلابنهايةويا

مانحهمالرشدالمبتغينغنيةيا

فاعترفواالنظماهلتعجيزابديت

تنشرهانتعلمميتكملله

هادمهاأنتضلالحصونوكم

لهمحللوهقدماإفسادبينت

دايبذلهلجعلاحيثالدياثة)3(،من

مجتهداالعصرذافيبالحقوقمت

ادعلىالزمانهذافياللهحجةيا

داعيةالعرشإلهبراهمنيا

لناالمعصلاتالمشكلاتكاشفيا

تنبيهإرشادارشدتهداية

ومغنيهوكافيه،يرومفيما

حاويهانتوخيرعلموسيط

باريهعندمنأتىغيبفتوح

)2(تبديهاصبحتماكنهعنبالعجز

تطويهالايامكادتمابعدمن

موهيهنتغاوقولوكمقهرا،

تنزيهتبيينلاتحريمتبيين

يكافيهكيما،كفهمنحسكين

أعاديهدعوىمبطلانصرهفي

ودانيهقاصيهبينما!جود

تاتيهمنبلطيفالهدىلىإ

فتاويهمنمستنيربابلج

".)1()ف(:"اخص

ذليذكرأيضاوله،تمت"(:)178الصفحةطرةفي()ففيالبيتهذاأمامكتب2()

سياتي.كما."..نافقوهلئن":قولهقبلمكانهاب1وصو0"اللهرحمهلخصوما

.الصوابولعلهمثبتهوكما(و)ط"."الديانةك(:)ف،)3(

بيانفيالاسلامشيخوصنف،المحللنكاجمسالةلىإالبيتينهذينفيويشير

".التحليلبطلانعلىالدليل"بيانكتابالمسالة



مدائحهإلاليمقوابىمنيا

أخاطبهنيألىإنيحداومن

حسدوذيجهل)1(ذيمخافةإلا

لهتلوتضغنذوتعرضوإن

تمت)2(.

أعنيهكنتسواهمدحتولو

اناجيهلانيكأحتى،بالمدح

فيهمنفيهعمافيعربيلحى،

فيه"لمتننيالذي"فذلكن

الله:رحمهالخصومذليذكرأيضاوله

وتوددا،رقةبدواو،رضاهوابتغوا،السجنفيوهو،نافقوهلئن

العداسطوتههابإنعجبولالباسهالخصومذلنغروفلا

ومجردامغمدا،ويرجىيخافأنهالمهندالعضبشيمةفمن

تعالى:اللهرحمهيمدحهفيهأيضاوله

غامره)3(مواهبهمنويافاخرهمناقبهمنأيا

ماطرهامالهابامالإفضالهسحائبمنويا

ظافرهمقاصدهبنجحتزللمهمةلهمنويا

سائرهالعلادرجاتلىإتنيلاعزائمهمنويا

"0)1()ك(:"محل

)ف(.في)2(ليست

(.)حمنوالمثبت"،"عامرة(:ك،)ف)3(
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سطاماإذاحربليثويا

جنىماإذاحلمطودويا

المقالبسوءمنهنالوإن

البحارتكادعلمبحرويا

بالنصوصأدلتهمنويا

أقوالهبراهينمنويا

عرفانهعوارفمنويا

ارائهصوارممنويا

العارفونيقتديقدوةويا

الطالبينبهدىقصدهومن

عصرهفيالخلقداعيويا

أخلاقهمكارممنويا

أوصافهبدائعمنويا

المادحونيبلغعسىوماذا

الواصفبأعجز)3(قدومجدك

المقلجهدذلكولكن

الكاسرهالاسدلهتذل

عاذرهينثنيامرؤعليه

غافرهغداالفعالوقبح

الزاخره)1(بأمواجهتفيض

قاهرهأبدالاخصامه

سافرهبدتإذالضحىكشمس

الزاهرهالانجمعلىتفوق

باترهاعدائهلأعناق

الوافرههدايتهبنور

ظاهرهباطنهيؤيد

الباهرهبالحججالحقلىإ

الطاهرهبعناصرهزكت

شاعرهمدحهعلىتعين

القاصره)2(بالفطنالقولمن

حائرهاذانهموصير!ن

جابرهلهبالقبولفكن

.الصوابوهو،مثبتهوكما(و)ط،"الزاهرة":(ك،)ف(11

".القاصرة:بدله":الهامشفيوكتب،"الطاهرة"(:)ك،"القاهرة")ف(:)2(

)ح(.منأثبتهوما،أعمى""و)ك(:اعز"،"(:)كهامشفيونسخة)ف()3(
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ولائيمنويادعائيمنأيا

دائماحضرتهلعلياء

غداحظيكانإنلعمرك

هذهفيعندكهوكما

(1العاطره)أثنيتيوقائح

صادرهواردةتردد

الاخرهدارهفياللهمن

"خاسرهكرةإذافتلك".

لى:تعااللهرحمهيمدحهفيهأيصباوله

ونحمد،مخلصيننشكرالله

ونلتجينلوذفيالضا)2(وبفضله

العدىعلىونستعيننصولوبه

أهلههوإذوالمجد،الثنافله

زماننا!مورفيحبانامولى

سيدأكمل،الدينتقيأعني

والذي،المحققالورعالعالم

فيمنهالنفيسة)3(بالنفسجادمن

ونوحددائماً،نعظموله

ونحفدمخبتيننسعىواليه

نعبدإلهلناسواهلاإذ

السرمدوالبقاءلجلالةاوله

ويسددديننايثقفبفتى

يشيدالشريفالشرعلدعائم

والفرفدالسهىرتبتهدونمن

تهدديرعهولمالالهذات

."صرهلعاا000تحوفا":(ف)(1)

هامشفيكذا،بفضله:ظ":نصهما)ك(هامشفيوكتبوبذيله"")ك،ح(:)2(

حسين.يوسفإسماعيلأبو.أعلموالله.الاصلمتنفيعنديالظاهرولكن،الاصل

مرتين.()ظرمزالاولينالبيتينمقابلالطرةقيكتب)ف(وقي

ء،".النفسفي")ف(:)3(
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لائملومةاللهفييخفلممن

جلالهجلاللهحباهحبر

راسخحلمطودعلم،بحرهو

وتالفتحببلديهصدر

غلظةالمنافقعلىفيهوكذاك

خلقهيهديللهقائمهو

قدوةللبريةاصبحفلذاك

فرقةاذعن،العباسابايالك

عاينوامذالفضاسعةبهمضاقت

مناقببحسنممتازاوراوك

فاصبحواالمضلالحسدفعراهم

منهمبدعفغيريحسدوكإن

ومالي،العامقامكبلوغراموا

اخلدوا:قصورهمداعيبهمفدعا

الس!شاوكعنعزماتهمناتلما

مامنهينالوالمبامرهموا

طنبواو،الفظيعبالافكورموك

)1()ف(:"فاقعد".

"."الشامي(:)ف2()

66

مفندعنهيرجعهولمكلا،

تخلدعلاهفيمجدبصفات

مترددولاوانلالحقافي

وتوددورأفةللمؤمنين

وتشدد،وتصعب،تمنعو

ويرشدالنجاةسبللىإأبدا

مفردقطبفيههوإذالعصرفي

تجحدلحقكقدكانتقبلمن

تتجددرفعةيومكللك

توجدزمانكفيلغيركليست

المقعدالمقيممنهولديهم

يحسدمحالةلاالفضائلجم

اوحدليالمعافيبانكعلموا

فاقعدوا)1(حييتمماالخوالفومع

وابعدواحماهعنوصدوا)2(،سامي

يهتدواولماضلوالقدطلبوا،

وتقلدوازوروا،فيمابالقول



تعمداافتروهبماعليكوبغوا

يتوصلوابهشيئايتركوالم

جهدهمفيوبالغوا،نحوهإلا

مانيلمناستيأسواماإذاحتى

اراءهمجمعوافأسطاكخافوا

مامنكينالواأنإلهكفابى

حزتهيوسفحالإلاذاكما

مافوقالرياضةمنفيهفبلغت

التيخلوتكأيامانقضتثم

كيرهفارقكالابريزوبرزت

بداإذاالمنيركالصبحوظهرت

مقسماالمجردكالعضبوشهرت

مجالسللجدالاعقدفهناك

)2(خيفةجدالكعننكولافرأوا

يقنواوبذاكأمرواإذاحتى

وتحزبواجموعهمعليكحشدوا

يتعمدواأنالباغينوسجية

كدواوقرروهمالىإطمعا

يسعدوالنوإنهمسعدتلكن

وتقصدواحاولواجميعاكانوا

يخلدواثم،السجنيودعوكأن

مقصدلباغيزكووهلراموا،

المرفد)1(الكريمبهحباكإرثا

الموردلديكوصفا،تختاره

السؤددوتمبهاالعلاءكمل

المستنقدالجهبذفيهفاحتار

الاسودالظلامفانقشعالافقفي

يغمدلاعداتههامغيرفي

تعقدلاأنهاأرادواكانوا

وتفندوااراوهموتذبذبت

الموعدخلافولا،الخميسأن

تجردواووتحفلواوتواثبوا

(.)ظرمزالأخيرةوفوق"حباكإربا"(:)ف(1)

"ه"خفية(:)ف2()
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وحاولواالحضورعصابتكوحموا

وائقابربكمعتصمافنهضت

موقناالتوكلأخلصتواليه

واستفتحتهاللهاستخرتثم

ولواطفاعواطفامنهفحباك

الذيوالفتحاللهنصرتاكو

لمللهثائروثبةفوئبت

غوامضاالعلومكنزمنأبديت

يسمعوالملمامنهاأسمعتهم)2(

كمانصاوروشهااسندتها

استفهامهاعنصدورهمحصرت

يحسبوايكونوالممالهموبدا

طيهافيمحنةمنبهافاسعد

ماثراوحزتبهاالفخارنلت

تالياحنبلكابنفيهاوغدوت

خلتهاما،جهالةنارأخمدت

أفردوالكهمإذا[)1(يغلبوك]أن

وتحمدعليهتثنيمتوكلا

يستنجدبهمقيخذلليسأن

وتقصدالامورمنترومفيما

ينفدلاوذكرهاالزمانيفنى

توعدمنهكنتجميعابهما

جندواماولاحشدوا،بماتحفل

تفقدكانتلولاكمكنونة

يعهدوالمبمامنهاتيتهمو

مسندفيالكمعنعنة،جاءت

وتبلدوالسماعهاوتحيروا

يكمدوممايسوؤهممما

الملحدلجحودالهاأقرمنح

الحسدوغمبهاالصحابسرلا

وتجددجمالهجميلتقفو

تخمدواجتهادكجهادكلولا

"كذا)ك(:هاصثىفيوكتبهالنسخفيبياضاولهالثانيلشطر1"وجادلوا".ـو)ك(:(1)

يغلبوك"ان:لعله")د(:هامشوقي.حسينيوسفإسماعيلأبو"بياضالاصلقي

معكوفين.بينأثبتناهومنها

"."اسمعته)ك(:)2(
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كلامهاضفتإذربكأرضيت

والاستواالعلوأثبتوكذاك

سما)1(أدنىلىإخالقناونزول

ترض!ولم،الالهأسماءوذكرت

يهاواالصفاتأخبارورويت

وقد،الهاديأحمدملةونصرت

الصبوالثبتأحمدمذهبقصتو

وأنه)2(السويمنهجهأوضحت

مقامهوقمتمحنتهوأثرت

ناصرلكإنه،إلهكفاحمد

المجتبىالزكيالطهرالمصطفى

الثرىوطئمنوأجلالورىخير

ضحىسجعتمااللهعليهصلى

والهالكرامصحابتهوعلى

نوالهالعميمللهوالحمد

.وحدهللهلحمدواتمت،

ترددفيهوليس،إليهحقا

يوجدوحصرتكييفغيرمن

المسندالحديثصحكماليلا،

لحدواوحرفوهمالىإميلأ

وجودواالثقاتنقلكمامرا،

مؤيدفانت،سنتهإلدت

حمدياالهنافلك،الاذىعلىر

الارشدالمستقيمفهوكانمذ

وتكمدشانئيكترغمالعصرفي

محمدالنبيفعاضدكوابشر

السيدالابطحيالهاشمي

يسترشدبهمبعوثوأبر

تغردالغصونأعلاعلىورق

هدواوبهلهديهوالتابعين

وكدويقالما[)3(]أفصللحمدوا

مثبت.هوبمانسخةلىإ)د(هامشفيوأشار.السما""هذيد(:،)ف(1)

."النبوي":()ح،"النبي":()ف2()

وقدر.الاصلفيكذلكأنهالهامش!فيواشار()كفيبياضاوتركه،الاصولفيبياض)3(

".أفصل:تحتهاوكتب0يقالماأحق:لعله")د(:هامشوفي."افصل")ط(:فيالبياض
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رواللهرحمه-)1(يمدحهأيضاوله

لمعتذرعذرلاحصحصالحق

فظلىالوجودفيشذاهعرفوفاح

فانقشعت،الافقفيلالاؤهولاج

واهتكوه،القهقرىيمشديدبروقر

تحسبهمالعزملضعفمذبذبين

سماحينالاقطارسعةبهمضاقت

قاطبةالعصرفيأندادهوقاق

غلىالعالياتبالدرجاتوامتاز

منحصرالعلمأنيطنونكانوا

دبناصرالعدلمحتيالشريعةركن

جمعهمجماعوالابالنصففل

-:عنهضى

بصرذاكانمنتحققهوقد

العطرنشرهمنأرحفيالكونلى

حذرومنخوفمنالافكغياهب

الاثر)2(فيتسعونتبعله

السفراعنجبن]أعاقهم[)3(سفرا

البشرفيالدينتقيقدرسمو

والنظروالتفسير،،والحلمبالعلم

الدهرسالففيأشياخهمشيوخ

الأثرأحمدأتاهمانلىإفيهم

والخبربالايمستنصر،الحقش

حصرفيلحصرا4(ذاك)بعدفاصبحوا

بها"."يمدحه)ف(:)1(

)ط(فيالبيتصلحو."الاصلفي"كذا)ك(:هامشوفي،النسختينفيالبيتكذا)2(

لى:إ)د(فيوعنها

الاثرفيمنهتسعىتو[بعلههنا.000000000000000055555...

هكذا:إصلاحهويمكن

الاثرفييسعونتبعله)وكم()وهنا(القهقرى00000000000000

مالىإالاقربوهيعناقهم".1قد"و)ح(:.يستقيمولاأضافهم""قدك(:،)ففي)3(

عنه.عفيحسينيوسفإسماعيلأبو،الاصلفي"كذا)ك(:هامشوفي،أئبت

".أصابهم"(:)طفيصلحهاو

)ف(.منسقطت(4)
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وانهمرشد،لىإيهتدونلا

أنفسهمعندمنحسداحملواقد

بسعيهم؟نالواالذيمالهم،تبا

كتبتمايمحونانايستطيعون

نفذتماتبديلعلىيقدرونام

غضىنارللحربأوقدواكلمابل

رجعهم)2(وفيهمكيدهمورد

داسبللى!داعللورىواختاره

وثبتهبالزلفىمنهواختصه

بهاحباهقدمجدمناقبوكم

مرتبةالعلياءذرىفيلهوكم

غدتالعطاءفيأيادمنلهوكم

وانيةغيرالمعاليفيوهمة

مبينةكراماتمنلهوكم

معجزةالعودأهلعودوحسبنا

محدثةوضلالاتكلرؤوس

)ف(.من)1(سقطت

"فيه:"نسخة:نصهما()كهامشفي)2(

مزيةلاسواءكليهماأنععديوالصواب

."ورحغ":(و)ف.سر
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سعروفيغي،وفي،ضلاللفي

فكروفيهم)1(،فيمنه،فهمله

وطر؟منذاكفيبلغواعسىوما

الزبر؟فيالذكربعدالمهيمنيد

قدر؟مناللهأمرنوافذبه

السورمنزلطفاهامنهمبالكيد

والدبرلخذلانواوالنكس!بالتعس

الضررعننهاءوالنفع،خيرات

والظفروالتأييد،،والعزم،لحزمبا

والعمرالعلمفيبسطةوزاده

الصوربارئمننالهامنيفة

بالمطرالهطالالعارضعلىتربي

الذكربالصارمابتدئتإذاتزري

والقمرالشمسكضياءسناوها

لمعتبرتبقىعبرةمثلهاما

والحضرالبدوفينشأتوبدعة

الاصل.هامشفيكذا،الصوابوهو"

يوسفإسماعيلأبوالاخر"علىلاحدهما



همتهعلولديهماستقرلما

كلهمللناسدعوتهنو

منتصبللهقائموانه

بساحتهحلوافمذ،سطاهخافوا

وقابلهم،الهاديوجههوعاينوا

معنعنةبأسانيدوجاءهم

شاهدهاالمقبوللحجحباوقام

منورةبدلالاتمبرهنا

رأواحينللأمرعنوةفاذعنوا

جدلولا،مماراةيسعهمولم

عرفتالورىبينشيمةوهذه

أحاللهدىمنهمفاءقلماإذ

وناصرهكاليهللهلحمدفا

علىالزاكياتالصلواتكملو

وعترتهالهاديالسيدمحمد

سجعتكلماعليهمالالهصلى

اللهوصلى،وحدهللهلحمدواتمت

)ف(.من)1(سقطت

.(ف)من"صحبهو"،(ك)من"وحده"(2)
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السيراكملمنسيرتهنو

محتصرغيرباجتهادالهدىلىإ

الخطرمنيخشىلاالديننصرةفي

الخبرعلىيوفيمخبراوشاهدوا

مقتدرالعرشبربعزممنصور

الغررالقادةالثقاتالهداةعن

والننبرالقولعرفبينمميزا

نظرذاكانمنلعرفانهايهدى

مستترغيربادالحقيقةنور

منقهرتسليمسلموالكنهم

البشرسائرمنيخالفهفيمن

العبرمقأنواعفيهيرىحتى

الغيرمنوواقيهومجتبيه

مضرمنالمختار.له)1(1ر لمصطمىسو

الزهرالانجمالاكرمينوصحبه

السحرفيلحانبالاالدوجحمائم

)2(.وصحبهواالهمحمدسيدناعلى



يعظمحين،الشيخمعالاصحابقيامعدمتبيينفيأيضاوله

:لحرباويقع،الخطب

تاملاالصحابأحوالوميزتتدبراالاصفياءخلالسبرت

الولاصحةيدعيمحباتجدهمنهمتلقمنالسلمفيقشاهدتهم

قبلاأ(1لحظ)اأدبرإنثقةاخاأرىأنحاولتالخظبنزولوعند

متعقلاتماشاإلاأرولممتبرمالائماالاالقفلم

إلى")2(لا":الضبشطبةعليهمشطبتمنهمالنخلفتحققتقلما

جهلا:ومتابعتهحبهفيعذلاابدىقيمنأيضاوله

خبرولامنهعندهمخبرلاعذرواأوالواشونعذلإنسيان

شعرواوماعدوانا،فيهوعنفواعقلواوماجهلا،حبهعلىلاموا

واقتصروااللومأقلواأراهكمابأعينهمالزاهيحسنهرأواولو

بهرواشاهدتهاكماوشاهدوهالهمالحسانمعانيهتجلتولو

نظرواومامنهفانثنوا،أبصارهمغشيتلألاؤهبدامذلكنه

واله.محمدعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمدتصت،

".لحربا"(:)طقيغيرها(1)

وأالكلمةعلىالضربفيالمحدثيناصطلاحلىإيشير."الصب"(:ك،)ففي)2(

اخره.في"لىإو"الكلمةاولفيلا""بوضعالكلمات
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:لغيرهاخرىمرثاة

وفضائلافوائداالانامفقد

الذيوالحبرالعلمبحرموتفي

عصرهأوحدالدينتقيأعني

علومهالشريفالقبرأودعقد

علمهطالبيحتاجلاكانقد

جملةالمواعظفيركناكانقد

بادئاحقايكونراكوإذا

بادثراهوبلفارحمه،ربيا

مواددبكلذاوافعلربيا

مشيبعوكلوارحمنا،ربيا

وبعلمهبهمسروراكانمن

فيمنهفصلا،ثراهالإلهزكى

المصطفىالنبيعلىالسلامبعد

كلهموالقرابةالصحابةوعلى

تمت.

جلائلاالشريفالعلاممنفقدوا

ودلائلامذاهباالعلومسلك

عاملابالفضمائلحقاكانقد

سائلابحراالقبرلوسععجبا

سائلايلقىوليس،السؤال(كثر)1

مسائلاأردتإنعميقابحرا

ومسائلامواددابالسلاملك

ومواصلامعاودا،الكريمصغيث

مؤملاالامامقبرمباورو

مقبلاتاهأو،عليهصلى

عاجلاأضحىفالحزن،بعدهمن

هاطلاغيثاوزاد،الزمانكل

منازلاالمعادفيالبريةأعلى

وأوائلاأواخراوالتابعين

(:"كثير".)1()في

****
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لجنةاوجعلعنهورضياللهرحمه-الاسلامشيخفيبعضهموقال

:-هاوما

طويلوالغرامقصيروصبريتسيلالخدودصحنعلىدموعي

فضيلوهوالشركهلوكاقحناصحاللدينكانقدمنفقدعلى

تجولالفراقناركبديوفيمذاهبيضاقتالدينتقيلفقد

يطولهناكشرجزهدهوفيعابداللهكان،كريمإمام

نزولالمسلمينصابماإداومسعداكهفاللاسلامكانوقد

حمولإليهيلقىماكلوفيصابراالمهيمنحكمعلىوكان

يحولليسالرحمنسنةوعنقائماكانقداللهرسولبشرع

جميلعليهصبرلهوكانجهادهحقالرحمنفيوجاهد

وأصولنافععلمويبكيهلفقدهحقيقاالدنيابكتلقد

الحمولالصبوروهوجرت،لديهعجائبمنيالهامصرأرضوفي

جزيلالمسلمينعزاءففيهقبضهكانالذيالاثنينيومألا

سبيلوقصدترتيلقراءةختمةثمانينيتلوسجنهوفي

وقبولرضىالمولىمناتاهرحمةبشائردقتموتهوفي

قليلذاكليسكريمعظيممهيمنقديمربلىإوسار

هطولبالسماءغيثسارومابارقلاجمااللهسعلامعليه
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ربهرحمةلىإالفقيرالعبدنظمههذا،الرحيمالرحمناللهبسم

الشيخفيالمارداني)1(،النحويمحمدبنحسنالدينبدرومغفرته

الدينتقيالاناموقدوة،الاسلامشيخالاوحد،)2(العلامةلمالعاالامام

:-عنهورضيبرحمتهاللهتغمده-تيميةالنأحمد

صبرالوعةمنجرعتطالماأفقالصبراعدمالذيالقلبأيهالا

تقرا)3(أسطرهابالدمععبرالنابالاسىأظهرتلجفناعبراتويا

الغدرا)4(تظهرأنالناسفيوشيمتهامخاطبلياللياخطبمنيامن

العمراأملولو،يبقىلالعمركوخالدعمروالدهرفيخالدوهل

ذكرابعدهمنالفعلجميلوأبقىواحداليوممثلهماماجد،قضى

العبرالهاالعبورالشعرىوأمطرتوالدمىالربعدمنةبكتهلودما

قدرارفقدهمنلخطباوجل،لقلمصابهيوم)5(الروضوجهاغبراو

أحرىبهاوكانطفلأ،تعودهاعادةلجودواالمعروفألففتى

قهراطائفةالأسماعقولهلىإفتنثنيمقالا،يومايقللمكان

مصراجملتولاشاماطرزتولاعلومهالانامبينظهرتولا

ترجمته.علىاقفلم(1)

".العامل"و)ح(:)ف(،من)2(

مثبت.هوبمانسخةهامشهاوفي،سطرا"")ك(:)3(

خطا.،)العذرا":()ف(4)

ه"لارضا":()طفيغيرها(5)
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فقدهصبرفيالصبرظلالدعاني

سنةأحمدالدينتقيسننت

نقلهضبطفيالوقتشافعيأيا

ديانةزهدتالدنياوفيقنعت

مكارمبحرالايامعلىافضت

تربهجسمكضملقبرعجبت

روضةظللىإالدنيامننقلت

نضرةالزيادةحسنفيوشاهدت

والتقىالمحامدأثوابتدرعت

ضلالةعنكالاعداءنقللئن

جهالةمنهمالسجنأودعوكوإن

الورىفيلجواهراإلايختفيفما

وصفاتهعلمهعن،سائليأيا

لطيمةكلعنه)3(يثنيالغيثهو

عاصماوفاخرجودا،تفاحاسما

."حضرا...ضكبعر":(ف)(1)

.(ف)منسقطت(2)

."ينثني":(ح،ف)(3)
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تترامقلتيمنالدمعرسلفأرسل

صدرابالندىالعلاكسبفيوسعتو

الدرالفظكمنالايامعلىنترت

الاخرىضرتهاوإخترتوفارقتها

والاجراالمتاجرفأربحت،!وعلم

والبحرا!الشمس!تربهفيالثرىايحوي

السهرابالمقلةأملتالذيوحزت

نظرانظرتهاعندوشيالبستو

(1خضرا)بهاوابتدلتبيضاكعرضك

خبرابهاحاطتمانقلرواية

قدرانقصواعندماقدرازدتفقد

الدرايستخرجالاصدافظلمومن

البحرايصفمن2(فيه)فاعجبالبحرهو

نشرالاوصافهتزكوبلالروضمن

يقراومنالضيوفيقريلمنففاق



)1(مجدللجدالايومبطل،ايا

قائابأمعنعلياكفيقالإذا

بوصفهالمادحونيقولوماذا

وفطنةوزهدعلمفيتفردت

مسوداليلالجهلانهارأعدت

قلائذاالزمانجيدعلىنظمت

الوغىوفيالفخاريومفيكنتلقد

الورىفيعرضكمثلبيضسيوفك

قالبفردفيافرغتقدكانك

رأىومنفرداالايامعلىفجئت

صادقاالعصرفيبالقرانفأقسم

ثجة)3(الغيثوابلمنحياسقاك

ربوعهالربيعنوارونور

توفيقه.وحسناللهبحمدتمت

قهرافواضلهمنعلمفواردس

العشرانلتهمامعشارمنحاطفما

الشعرىعنجلالشعرفوقوقدرك

ذكراالورىبينالفضلفيبهافضلت

فجراصيرتهالكفرليلوكافر

نثراأوعلومكمننظمابفضلك

قهراسبلهعنالليثيردشجاعا

حمراصيرتها،النقعليلاسودإذا

أخرىقلبةعلىيصبرفلمتلاشى

ثرىقدالمكارمكنزمن)2(مثالك

العصرادهركمنشرفتقدبأنك

البحراكفكمنضمقدنذىوحيا

والزهراالزهرارجائهفيطلعو

****

"همجندل:لعله":كتب)ف(هامشوفي،"مجندل")د(:(1)

"."مثلكد(:،)ف)2(

انظرالكثير.الصب:والثج.)د(منلمثبتوا،،سحرة"(:)ك،""شجره(:)ف)3(

(.)ثجج""اللسان
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آمين:-عنهورضياللهرحمه-فيهأيضاوله

يتكلماأنالدمع)1(مشيبوصبغيتكتماأنالكونسراليومأبى

نماقدوالدمعلحزنافرطتمبهولوعةشجونمنمصونوكل

وأظلماالمكرماتربعفاوحشماجدكلسمامولىومضىقضى

تتممالماغابسعودوبدرصوبهابعدأقلعتجودغمامة

وتهدماوهىقدمعالوركنيمهزاخرغاضعلوموبحر

عندماتعندمجفنيمن)2(الدمعبهاتحققتلماالخظبمصابعيوني

تقدماعنهالفضلفيمنتأخرصفاتهفيالذيالعصرفاضلأيا

وسلماعزماوالاسلامالدينحمىملةأوحدالفعلجميلقضيت

تكلمامنهباللفطوكلمتهمجادلايوماجدلتكمليهنك

تنظمالياللياجيدعلىودراجواهراالزمانفرقعلىنثرت

مغنماأربحتوالإحسانوجودكالدجىفيصلاتكمعصلاةبفضل

تقدماقدمقدامها،قدمعلىللورىالفضلفيالغاياتلىإسبقت

معلماالمدارسربعمنفأوحشمعلمحبرالناسفيعلممضد

ويكلماالجوىيشكوبانيوددارساوالعلمالفضلدرسفأصبح

قلما)3(اليوممثلهشبيهلكانقلماالاناملقلاماتلوفتى

...".الدمع"وصعمسيل:ولعلهالنسخفيكذا(1)

--."للدمع")ف(:)2(

،،حو)ف(.)كمنوالمثبتالاظافر"قلامات"(:و)ط،"الامامل"قلامات)ف(:)3(

مثلها"."شبيهد(:
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لفقدهالباكياتأنصفتهفلو

الدجىفيللخلدالمعراجصيرفتى

معاندمنأقوالهجادلتفكم

مخالفمناراوهردعتوكم

نقاوةثوبالدينتقيلبست

هالككلعلىيبقىماتخيرت

صنائعمنقدمتهالذيلقيت

نفائسانفسكلتلقىالحشروفي

رفعةالمناصبنيلعنتأخرت

ومعصماركناالاسلامعلىبنيت

بعزمةمنكالدينقناةاقمت

راضيامنكالاذىحملعلىصبرت

الورىفيالبدائعهلعلىشهرت

شجاعةلجلادايومعلىوقفت

قبيلةخوفالأبطالبكتإذا

لامعانعشكنورتبدىولما

الثرىلىإالثرياتدنوبأنوودت

الدما)1(أجفانهافيضمندمابكته

سلماتسلملما،سأوراده

احجمااقدمحين،عنهتقاصر

أسلماسلمحينبحثا،الدينعن

تحرماسواكمولىعنالفضلمن

مغنماالتجارةتلكمنفأربحت

تكرمامنكجدتماأوالخيرمن

اجرهـااجرمالناسفيالذيويجزى

تقدماما)2(ايامنافيومثلك

ومعصماكفاالمجدمنهيقبل

فأظلمامنكالشركنارطفأتو

تكرماالاعاديفعلعنعرضتو

تصرمامنهاالكفرشركصوارم

مثلماالمشرفييردبعزم

تبسماقدالوغىفيبثغرصحكت

تتحطماأنالنعشبناتتمنت

وتعظمارفعة،عليهنثارا

)1()ف،د(:"دما".

نسخة.فيمثبتهوبماإشارةهامشهاوفي"قد")ك(:)2(
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(1والظما)الظلمظلمةمننقذتهمورحمةالمقابراهلعلىنزلت

وسما)2(الروضبهرضوانسحائبسحرةكلفيالوسميقبركسقى

وأنجمانجماالروضفيهطلعومفلجاالأقحوانعليهورف

العالمين.ربللهلحمدواتمت،

أحمدالربانيالعالمالاسلامشيخفيمرثاة،الرحيمالرحمناللهبسم

لحية،الصاأهلمن،الحنبليالدينشمسللشيخ،الحرانيتيميةابن

:قاسيونبسفحوسبعمائةإحدىسنةمنقريباومولده

المقلوابيضتالعزا،منهعزقدجللهائل]عرانا[جسيمخطب

عجلسابقلياللياوصرفاتىجلدولاصبرفلاقبض،والوقت

والوجلالاهوال!بناأحاطتوقدحائرةوالأفكار)3(،يعظموالأمر

ومنفصلعنهابائنوضوؤهاكسفتالسماجوفيالشمسكأنما

منسبل)4(الليلفيالدجىجنحكانمنظرهكالليل،ماتمفيلجووا

تشتعلالنارفؤاديفيكأنمامزجتقدسعديابدميفدمعتي

)5(تتصلالدهربدواموحسرتيتكمدنيوالاحزانصبحوأمسي

.المحمودةغيرالمبالغاتمنهذا(1)

سحيرةكل"الوسميو)د(:)ف(،منسقطتفي"")2(

.الوزنبهيستقيمأثبتوما""معظم:النسخ)3(

خطأه"منبسل")ف(:(4)

".متصل:"لعله)ك(:هامشفي)5(
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جزعيبيواشتد،أسفيزادنيقد

أسفافطرتلقلوبوارحمتا

لهاالانيسكانمنفقدوساءها

منتحباالليل]هذا[)1(طولباكيايا

هملهاطلبدمعالبكاءفيزد

باكيةوالارضالسمابأنواعلم

الالمعي)2(السيدالتقيالامامهذا

ورعزاهد،،تقي،مماإحبر،

شيمته:لادابوا،لحلموا،العلم

مناقبهفيفصيحيقولماذا

بهالزمانأيلاماللهحبالقد

طلعتإذاللدنياكالشمسكانقد

هدايتهمبدافيالهدايةنال

منتصراباللهمعتصماكانقد

رجلمنالعباسأبيدرلله

يعدلني)3(بالعذلعاذللاتالله

الاجلحثهاتيحياانيقنتو

جللحادبمصابعراهالقد

والاملالقصدرجاهاعندوخاب

مللالبكاطولعلىيعتريهلا

ينغسلالوجهحربدمعكعسى

لجبلواوالسهل،تيميةابنعلى

الوجللجامعااللوذعي،البارع

بطلأوحد،حصور،،مهما،ليث

مكتملوالإحسانلجود،وا،واللطف

والعملوالعلم،منهجهوالزهد

تنتهللخلقواابحر،علومه

بدلولا،عنهعوضلا،واليوم

لجملواالإرشادنهايتهوفي

متتكل،باللهمكتفووائقا،

رجلمثلهالبرايافييرىإنما

العذليلهينيأنوحاشايعنه،

.الوزنبهايستقيملزيادة1و.""بطول)ف(:(1)

"هاللمعي:ولعله،الاصلفي"كذا)ك(:هامشفي)2(

خطأ."بعذلني"(:)ف)3(
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كبدمنخلفتكمالعصرسيديا

سفمنالعلمعليكليبكين

وفدواإذاأقوامليبكينك

تسكنهاكنتدارلتبكينك

سعدواوقد،أقوامبعلمكفازوا

جمعهابأالدنيافيذكركوشاع

قاطبةالارضأهللعلمكدانت

داكماالمحيطبالبحرعلمكشبهت

بهكنتالدرسمجالفيتكنوإن

وعنبالاصولوتاتيلخلافاتروي

منتشرالافاقفيعلمكوذكر)1(

لهاعدادلافتاوىاتتكقدكم

مسائلهمعنالنصارىأجبتوكم

بدعمن-النفسفدتك-قمعتوكم

ومعرفةعلمعنتواضعتوكم

أوضحهاالاثارمنرويتلقد

بهخصصتقدفيمايضاهيكذامن

)1()ف،د(:"فذكر".

.تهشامد:أي"خرقا"من"تقامخر"(2)

."متصل":(د،ف)3()

83

هطلدمعهاوعين،عليكحرى

لجدلواالفقهعليكليبكين

شكلامرهبعلمالبلادمن

والاصلالاسحارفقدكوتشتكي

عدلواماالرحبحماكجنابعنإذ

المثلبكمضروبالناسفيفأنت

جهلواماكلفيالورىمفتيفأنت

مشتملالارضبكلالمحيطجحر

الأسللفاظكومن،تصولليثا

نقلواوماقالوابماالحديثهل

ينفصلليس،اللياليممرعلى

سألواماكلعنأربابهاأجبت

تنتقلعنكعلومبمخرقات)2(

تستطلاللهبامرفيهاوكنت

)3(منتعللجوزاءباوقدرك،تقى

الاولالسادةالثقاتروتهاكما

الهطلالعارضمنهعلمكوبحر



مدهشةالدهرفياعجوبةكنتقد

عجمب)1(مرهيومايومكوكان

ازدحمواماعظممنيهتدوالاوالخلق

وانتشرتالارضفينزلترحمةيا

وابلهاطيبالغواديثراكسقت

منزلةالخلدبدارحبيتكما

ذهبمنوالنعلانالنوروتاجك

لقد:الامامموتسرهللذيقل

سلمتماالموتبانعلمتما

لقد،الملوكبناءوالملوكاين

رحلتوقدالدنياترىقليلوعن

ندماللقايومالمسييغنيوليس

لهالنجاةترجىالمتقيوإنما

مجتهداالدينقيامفييزلولم

واجتهدواعلياهكتبوا)4(للذيقل

عجبا"."آمنا)ك(:(1)

دا.لثرىا":()طقيغيرها(2)

الشيباني.حنبلبنأحمدالامام:يعني)3(

كتبوا".لى"للأو(:و)ط."كتموا"(:)ف(4)
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ينذهلالعقلفيهدرسكوكان

حملواقدبالهاماتللنعشوالناس

تنهملوهيتراهادموعفكم

نزلواتربهفيالذيجميععلى

ضل2(الرضا)تحتمنضريحككما

لحللوالحلياوعليكحللتها،

نقلواقد)3(شيبانفتىعنوهكذا

الاملغرهمنياجهلكيكفيك

الرسلولاالدنيابنيملوكمنه

فارتحلواالدهرصروفعليهمصالت

دولولاولاياتيغنيفليس

والزللالاوزارظهرهأثقلتإذ

وجلربهمنخائفلانه

مبتهلفهوالدياجيفيخلاوإن

جهلواالذيبعضعلمواالذيإن



السبلبهضاقتبمااتيتولوابدامدحهبمحصلمست،والله

زجلنوجهافي،فتنعلىورق)1(صدحتمااللهسلاممنيعليه

بيتا.وخمسونلسبعةوهيتمت،

2(:[)اخرى]مرثية

وابتهلواالرحمنلىإتوبواقوميا

خالقناالرحمن]و[المشغفرواقوميا

)3(وعنهالصحبحأحاديثروى

ومنالمكيقوالزهدلعلموالحلم

ابطلهاثممحاهاقدبدعةكم

مجتهدااللهدينامرفيقامكم

مبتسموهوطفاهاشرناركم

ناصرهقللماالحقأظهركم

منناأعناقهمفيالناسطوقكم

لقاصدهعذبموردذاكانقد

رجلمثلهمارجلقضىفقد

العملموجهعلومبحرغارقد

تنتقلاللهرسلأخبارسائر

زللولاريبمقالاتهفيما

عملوامنكرمنلناأزاحوكم

مللامرهفيعندهيكنولم

وجل؟ولاخوفولا)4(.00000000

جهلوالهأمرالهمابانوكم

جبلولاسهليحملهليسما

ترتحلثممنهتصدروالناس

خطاه"قاور":(ف)(1)

)ح(.فيونحوهالقصيذة".هذهيعزلمالأصلفيوجدت"كذا)ك(:هامشفي)2(

".أعلموالله،البيتوؤنيستقيملا")ك(:هامشوفي!الأصلينفيكذا)3(

أين".يعرلم")ط(:فيوأكمله،كلمتينبمقدارالنسخفيبياض)4(
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نزلواقدالخلقوكللجواداعلىمبتسماغازانلىإجاقبلهمن

كسليلحذهمولملجميعاقامتنظرهوالخلقجاءهإذاحتى

متصل؟بالاسلاممحمودانتهل:تسمعهوالخلقلهجهرافقال

فارتحلوا(1عنه)الانبياءومعقلتقىدارمحمودياالشام:لهفقال

ينتقلالخلقرووسفوقونعشهجنازتهمنرايتممايكفيكم

تنحمل)2(ليسمانعماولاهمفقدحملوهرووسفوقكانإن

الحيلبيضاقتإذارتجيهوواملهذخراليارجوهكنتقد

)3(الاجلقضىقدكفواالناسايهاياكلهمللناسرجلذاكانقد

بيتا.عشرثمانيةوهيتمت

اللهقدس-تيميةابناحمد،العباسابيالدينتقيالشيخفيرثاء)4(

:-روحه

المتقيالامامالشيخنعيلما

حسرتييا،مقلتيمحاجرفاضت

تقيحبرفاضلرئيسنجل

تقلقيوزادفرقا،لفراقه

أبو"أعلموالله،البيتيستقيم"لا)ك(:هامشوفي."له"فقال:النسخفيكذا(1)

وفي."..الشام"وقال:ولعله."وقال"(:)طوفي.عنهعفيحسينيوسفاسماعيل

"عنها".:النسخ

"ه"ينخمل(:)ف2()

".الرجل...كفواأيها"يا(:)ف)3(

."مرثية":()ط،"مديح":د(،)ف(4)
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لحرهاأكادأشواقيزفرات

بلوعةالتقيبعدمنوتركت

الحشاولهانالأستارمتهتك

تأسفاالزمانمدىعليهحزني

وحسرةعليهأسفاذبقلبيا

صبابةعليهذوبيمهجتييا

هاطلبدمعسحيمقلتييا

حضرتهالفراقيومليتنييا

بنظرةالمليحالوجهوأودع

بحياتهعيشناأهناكانما

بمهجتيبخلتمايفدىكانلو

لفراقهتجزعوالا،أهلهيا

غدايسكنهاالخلدجنانفله

وإمامناورئيسنا،شيخنا،هو

حقيقةفهوالعلمطود:قلتإن

اربععنمذاهببجمعيفتي

عصرهفيأوحدالقراءةفيهو

)ف(.من)1(سقطت
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بتحرقي)1(مهجتيمنيتنقض

ترتقيلابعدهمنومدامعي

نلتقيحتىعليهالدماءأبكي

وترقرقيدماسحيمقلتييا

مفرقيشيبلاقيتمافقليل

تمزقيولفراقهوتقطعي

المطبقالسحابسحمتحدر

موثقيمنمصدماأجددحتى

المشفقالكئيبقلببهايحيا

نخلقلمفراقهيومليتيا

يقيمنأولولكنتحقه،في

سقيقدحماممنكاسولأجل

يرتقيالعليةمناصبهاوعلى

التقيالحبرالطاهردرلله

وحققفيهالقولبهذافاسمع

بقيمناخرالفضلفيلكنه

والمنطقيمفيدناالاصولفيهو



عارفوالحقيقةالطريقةشيخ

متطول،متفضل،متصدق

بهنحياوابلافيناكانقد

انهارهاجنةفيناكانقد

سيدمنسيدافيناكانقد

حزتهقدمايهنيكقبرهيا

بحلولهروضةجنةصرتقد

كسرهويجبريرحمهفالله

لقريضهاناظمابعفوكواجبر

محمدالنبيعلىالصلاةثم

وصحبهالكرامالالبهلحقوا

العالمين.ربللهوالحمدتمت،

محمدالعابدالصالحالشيخوقال

أحمدالاماموالمسلمينالاسلامشيخ

فحقق،والعلومالامامةورث

متصدقمنجزاهمالله

معبقكمسكفيناوثناوه

المتدفقعلمهمنلناتجري

وصدقفيهالقولبهذافاقطع

متقيزكيبرزاهدمن

وموفقبسيدالفخارفلك

المغدودقفضلهمنويغيثنا

وتصدقتفصلااعنهحسنا

يرتقيلعرشكومنالأنامخير

ملحقاكرمفلأنتبكرامة

يمدح)1(،الحنبليالبعليطاهرابو

:-عنهورضياللهرحمه-تيميةابن

فهماقداللهدينلاسرارمنياالعلمافصحياتيميةابنيا

اللهعبدبنأحمد:سماهلكن9(،)ص"المختص[لمعجم"فيالذهبيذكره(1)

735(.)تالحنبليالبعليطاهرأبوالدينشهاب
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باهرةالكونفيظهرتايةيا

ابداعقدهفيواسطةوكنت

فرقهكانقدالذيمنهجمعت

كلهماللهخلقأحرصوكنت

شرهاباخلالئيماخباولست

فترحمهالجانيالجاهلعنتعفو

ولمالالهذاتفيتغضبزلتما

بهالالهأحياهدىحبرفأنت

وجبتقدكنتمئينسبعرأسفي

هلكواالورىجلبهشئوكل

نظائرهفيكمالبوصفوكل

وقد،العلومكلفيالمبرزكان

جمعهاأالخيرصفاتحاويوكان

دحضوادحضهعداهأرادلما

فوائدهتبديعوائدهأضحت

ألفواالتقىأهلبهالتقيفهو

منتظمااللهدينسلكفيزلتلا

والسقماوالفحشالاذىمنهتزيل

عمىوكان،منههدىرأوهقوم

والنعماالفضلتعظي،التآلفعلى

الكرماسيدنقيا،تقيا،لكن

للخصماوالانصافالعدلوتكثر

منتقماالحلمذايالنفسكتكن

الغشماأمالهسننادينهمن

(1العلما)خلاصةياالامامةلك

سلماشرهمن)2(التقىذوفشيخنا

العدماتقمضيلاخصائصهله

علماأسنامهاذرىفيلهأضحت

قدماالتقىحالاتكلفيحلقد

وسمادائما،عزااللهوزاده

الحكماحضرةفيموائدهعلى

الزنماالمجرمعنهاللهبعدو

"الوزنيستقيمولا،الاصلفي"كذا(:)كهامشوفيه"خلاصةمربي"يا:النسخفي(1)

.الوزنيستقيم"مربي"وبحذف:أقول.حسينيوسفإسماعيلأبو

([هالتقى:بدله":الهامشفيوعلق"السخا"(:)ك)2(
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لؤمانباواماكراماإمابهالعبادبانالذيالمحكوهو

(1السيما)وانظرمدحابذكراهعرضبهالعبادمعاييرأردتفإن

مبتسماسرقدالمتقيوتنظرمنقبضائمحزيناالغويترى

وسماالشقيبهانقمةوبغضهبهاالسعيدفازنعمةفحبه

نعماالورىفيعليناأفاضقدكمخالقناالحمد،أهللله،لحمدفا

ظلماومنوفىمنلجودباوعمجمعهاأالاسقاممنالقلوبعافى

رحماوكمعفا)2(وكمأعانوكمبمنتهعناكربةأفرجتكم

منصرماوالاحسانعنكالهدىيبقىنازلةرفعفيغيرهترتجىلا

والكرماوالفوزالتقىتناللكيمشتغلاعنهبسواهتكنولا

الندمايورثهذاغيرفيفالسعييطاعتهساعلهمحباوكن

محمدسيدناعلىاللهوصلى.توفيقهوحسنوعونهاللهبحمدتمت

كثيرا)3(.تسليماوسلموصحبهواله

."لشهماا"وأ"لشيماا":()ف(1)

."فاعا":(ف)(2)

برللهلحمدوا.وكرمهبمنه،توفيقهوحسناللهبحمدتمت"(:)ففيالعبارة)3(

)ك(فيوبعدهد(.،)فنسخةانتهتوبه".جمعينأوصحبه....وصلى،العالمين

مطلعها:!شع!مالنبيمدحفيالورديبنعمرحفصلابيقصيدة

ملجلجاالغرامبحرفيزالماأنضجاحتىالبينكواهقلسب

.بالكتابلهاعلاقةولا

."...المستطابالكتابنسخةمنالتامالفراغ"وقع:ناسخهاقالوبعدها

095



لهـلكهاىر!ؤيا

اللفظية.الفهارس-ا

العلمية.الفهارس-2



-
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اللفظيةرلي!لفهاا

القرانيةالاياتفهرس-1

والاثارالأحاديثفهرس.2

الأعلامفهرس.3

(الإسلامشيخكتب)عداالكتبفهرس.4

المعجم()علىالإسلامشيخمصنقاتفهرس+5

الأشعارفهرس+6





القراتيةالأيات-فهرس1

الفاتعةسورة

[2-1]<055نجدت1لضلله!لحمدالريخصآدرتهق!بخصأللب

[2(]آلعبلضلله>الحمد

[5](دنتعينواياكنعبد!اتجك

البقرةسورة

[01]<مرضااللههمفزادنرفىقلوبهمفى>

[12](..ـ.ظقكئملذىرئبهمأغبدوألتاسيايها>

[04](فارهبون>وافي

[]78(فثأماالأاقكتبلاينلمونأتيؤنومنهغ>

[411]<سمه-يذكرفيهاأنمشجدأللهمنعمئنأظلمومن>

[<]115للهوضه>فأينمانولوافمتم

[8141<هومولهاونجهةولئي>

[051]<.ـ5هظدوامنفمالذينلاإححةعدتكمددناس>دئلأيكون

[561]<نتهحئاأشدامنواه>والذين

[قشجد(]187فىعبهفونوأنتمتئشروهرر>ولا

[2]13(...ومنذرينمبسرلىألتتنألهفبعثؤصدصأئةلاس>كان

[412](...خلوالذينفثلولمحاتآتكمانضةلذظواأنحسنتمأنم>

[572]<الربووحرملبيعاالله>وأكل

595

39

314

353

1،314

202

71

402

117

041

503

603

402

362

041

013

216

163



عمرانالسورة

[1]3(...التقتآفمتينءايةصلكغقدكان>

[55]<ورافعك!اليمتوفيف!ماني

[1<]30جميعاولاتفرقو(للهبحبلىعتصموو>

[501]انيمف(!ماجابعدمنواختلموتفرفوألذينكاولاتكونوأ>

[011](...لمعروفباتأعيونللئاسأخرجتأفةخير>كنتم

[121]<لفقتالمقعدمنينتمؤامنأفكتبؤئغدو!واذ>

[441].(.هالرسلقبلهمنظتقدلارسووولمحمئ!إوما>

[251].(.تحسونهمإذالئروعده،صدلىو!د>

[51]5555<الجممانلتقىيوممنكمتولوالذينإن>

[651].(.وقالوكفروكالذينتكونولاامنو5الذينيأيها>

[851]<يهاللهإزنعهبل>

[]165.(.هذاأنيقلغمتدئهاأصئتمقدمصيبهأصخبميهم>أولضآ

[571](...وضافونتخافوهم5-فلاأقرلياالمثنئظ!بخؤفبخكمإنما>

[081]<555-فضلهمناللهءاتيهمبمايبخدونالذينولائحسبن>

[1]87.(.لقاسلئتئننة-الكتتأونوأالذينميثقاللهأخز>!إذ

النساءسورة

[6-062]5<5هلتكأنزلبماءامموأنهميزعمونالذيفإلىتر>ألم

[56](..!هضشجرفيمايحكموكلايوموتحتيوربكفلا>

]78[(ثشيدؤجمرء!فيولوبهتمالموتككميدأتنماتكونو(>

695

09

09

175

121

،2322

،2322

366

181

181

181

181

021

122

181

302

188

314

912

013

021



[97]<نفسكفنستئةمنأصابكومآللهفراحسنةمنصابكأمآ>

[113](..وإئاكتمقبلحخالكشبمنأونولذينوصيخا>ولفد

[541]<لارمنالاشفلالذزكفىالمنفمبنإن>

[]164<ت!ليماموسئالله3طم>

ندةالماسورة

]2[000(الاثوواتمدوئتولانعاونواعلىوالعقوئلبرعلى>ونعاونو

]3[(واخشتولقتخشوهمنلادينكغمنلذينكفرواليس>ائيوم

]8[(...اغدلوالألغدلوأعلى+قومشنان>ولايخرمن!م

[44]<واخشونفاستخشو>قلا

[45]<005لمؤنجيناعلىأذلةيحئهخويحبونه-بقو:اللهيالى>قسوف

[45]<يحنهمويحتونه->

[65-45](..لمؤمنيناعلىلةأذيحتهمويحتونه-بقؤماللهياقى>فسوف

الأنعاورسورة

[41]<زئكمن>منزلٌ

[21]9(يكسبونبعفئابماكانوالطانينبعضنولىكدلك>

[]915(شىءفيلشتمخهمشيع!وكانوينهمِفرفوالذين>إن

الأعرافسورة

[2]059<مسحدصلعندوجوهكخقيمووبالقسطريىقلأمر>

[1]28.(..واضبروأبالتهاشتعينوألقومهموسىقال>

الأنفالسورة

[1]<!مذاتوأصلحواالله>فالبفو

795

36

27

42

02

42

02

91

36

32

12

22

92

41

91

32



[1]6.<..متحزفاإلادبرهيوميؤلوصلهمومن>

[94](...مرف!قلوبهمفىلذيفوالمئفقونايقولإذ>

التوبةيم!ورة

[]13(.ـ.هأيمنهصنحثوفوماألانقنهلون>

لأخر(]18[ليوموباللهامنمنللهمشجديعمر!!وإنما

34-35[].(.وألرهبانلاخبارمف!ثيراإنامنوأهالذين>يأيها

[4-445].(..لأخروانيومباللهيومنوتالذينلايسئدنك>

[45](..أئهز!فرولاإنققتهممحهمتقبلمانعهرأنوما>

-57[]56.(.ـ.مانكلهمومالمنئمإنهغبالله>وئحلفوت

[]58<005رضوامنهاأغالوفمانلصدقتفييلمزكئنومنهم>

[7-576](..لنصدقئقض!-مناتتئالؤهاللهعهدمن>وئنهم

[101](..بمنففونلاحكراامفحول!وممن>

[111](...وأئولهمأ!سهمالمؤمنينمفاشترئآلله!إن

[1]22<كافةلينفرولمؤمنون>وماكان

هوديم!ورة

[11-]9.(..منهنزعتهاثئمرحمةمتاالاذئن>ولئنأذقنا

]88[<أنيبفيرتوكت>في

[1]23(علثهونوئحل>فاعبده

يوسف.يم!ورة

[08]<اتبعنىاناومنبصيرؤعلىالله،لي-سبيلى-أدعو>هذه

895

188

202،402

213

402

402،041

191

091

091

188

091

191

185

591

09

321

391

391

112



[88](...لفروأهلنامسناالعزينيايهالؤاقاعلئهدخلوفائا>

[001](الحكيمئعليصهوأ-إنهلمجثبئلمالطيف!مانرئي

[111](..لنمبئلأالأؤلىعبرقص!تمفيلقدكات>

النعلسووة

[23](لغملونبماكنتمألجئه>اذخلوأ

[24-14](..هبعدماظلموألنبوئنهممنهاجروأفياللهينو>

[05](فبرقهزمنرفييخافون>

[21]5<أحسنهيبالتي>وخدلهم

الإسراءسورة

[]53(...ئثنهغيةخالشئالنانهياحسنالتىيقولوائعبادىوقل>

مرنبرسورة

[56:مريم]<سميا-لهتع!>هل

طهسورة

[5]<شتوىاثعرساعلىلرحمق!ا

[011]<ءعلمابه>ولايجطون

العجسووة

[04](عزدزلقوكثاللهت،يخصىمنالئه>ولنصربر

[14].(.الزدواتباابنلصلؤةافاموقالازضمبههمإنينا>

الفورسورة

[2]<للهادينرافة!هقبهماتاخذكم>ولا

[11](...لكمثزاتخسبوهلامنكرعضهبةيالإقكجاءوالذين!ران

995

432

442

175

19

391

122

47

431

،131271

911،122

911

425

366،428

933

326



[22](00القرقأؤلىيؤتهااأنلحهعةمنكؤرلفنهلاأولؤايأتلولا>

[04](لزرله-منفمابؤرالهاللهمجعل>ومنز

[55](..لي!تخلفنهرلففلختمنكزوصعملؤاءامعوأالذيناللهوعد>

القصصي!مورة

[05]<اللهتفبغثرهدىهولهائخمثنضل>ومن

[لمنكبوق5رة

[]43(لحلمونلاإيحهقلهاومالذاهىطننهربهاالأتخلوبلهث>

[64]<005اخسنهيلتىبالاإاتحابأفل>ولاتخدلوأ

[96]<سبباينهملنغدفينانجهدوالذهنوا>

السجدة5رة

[5](لةثضئنرفيالارضالى!لسماالأنرتيدئرا>

[71]أنهيهز(قرؤهنلهمأخفىمهانفممىتعلمفلا>

[42](..هصبروطألحهاباهمرنايهدونأبمةمنهحهوجعلنا>

الأحزاب5رة

[1](لمئففينواالبهفرينولاتطعاللهتقالنئ>ياجها

-3[2](.05منزثبنإلتاهيوحعماواتبحعه>

[]9(...خؤ!دكخإذجآعليهماللهلغمةبهرواءامنوالذينيايها>

[9]<تروهالماوجغرمجا>فازسلناعليهم

[11-01]<05.زاغتل!دمنكتمشفلومنفو!كئممنكمجاءاذ>

[11](لاشديدازثزاوزتزلواائمشمنونائتلىلكهنا>

[21](...مرضقلوبهمفيلذينوالمئفقونايقولد!د>

006

327

942

044

428

47

491

122

137

491

291

391

591

791

891

002

102



[1]3(فازجعوالكمممقالايزلييأمآمنهمظآبفهقالتوإد>

[1]3(.55يوتاعؤؤإنيقولونالنئفرص!يهم>دص!ئمدن

[41](...!لوقانقتنةاسيلوتمقظارهامقعلئهمدظتولو>

[51](...لاذبرالايولوتفتلمناللهعهدؤانوولقدكا>

[61].(..أوالقتدتموتفرتممفإنرالؤيعفعكم>قدلق

[71]<...اسوباكتمدأراإنأللهمنيعصمكملذىاذافامن>

[1]8<لئناإهلئملقد!ف!لاخؤنهممن!والمعوقيناللهيعلما>قذ

[1]9.(..تدورأعينهمإئتكينظرونرأنتهمافئفجاء>فاذا

[02](...الاخزابيأتو)نيذهبولئمايهحزابيحسبرن>

[12](أشموخسنةاللهرسولوقلكنملقأيمن>

[22]<05.ورشوله-الئهماوعدناهذاقالداااق!حزابالموتؤن>ولمارءا

[22]<ورشوله-دئهورشوله-وصدقاللهماوعدنا>هذا

[]23(...عليهاللهعهدواماصدقورجالالمؤنين>من

[42].(..المئققينويعذببصدقهملصئدقينللهئيخزي>

[52](...ج!%لوالؤيخابغيظهئمكفروااالذينالله>ورد

[-227]6(.000الكتتمنأهلء!وهصلذينوأنزل>

[23](مرصىفقبهءفىالذى>فيظمع

]93[<إلاأللهأحداويخشؤنه-ولايخشؤناللهرسئئتلذلصيفغون>

[4-48]7(...فضلأكبيرااللهلهمينبانلمقمنينودمسرا>

[06](...مرض!قلوبهمفىوالذيناتمتققونبنتهؤ>لين

106

40

60

70

80

80

12

،2

16

17

17

73

،2

40

29

2

2

2

2

2

2

2

2

2

216

2

2

2

218

022

202

2

2



[26-06](...مرفيقلوبهمفىوالذينالمحتققونينطلم>لين

[17-07](...!سديداقولاوقولؤااللهاتقوأءامنوأالذين>يايها

[73-27](..الثهئيعذب!جهولاظلومانإنهجآلال!نوحملها>

سباسورة

[1]3<شكرداوب!اعملوأءااه

!اطرسورة

[01]<الظئبالكلميصعد>إيى

[01]<-يرفعهألفئلحلحماهوالطحهباالكلميفحعد>إيى

[]28(اقدؤأعبادهمناللهيخمثى!!انما

الزمرسووة

]23[..(.جلودهتمتلينثثمزبهميخشونالذين>دمشعرم!ج!ود

غاثرسورة

]36-37[<55!هالأسئبأبلغلعقصرحالىبن>يهمن

فصلتسورة

[24]<تنحكيرحميدتنزياه>

الشووكطسورة

4]11[>ليسكمثلهءشئ

]38[<شورفيبحهنهنم>وأمرهم

الجاثيةسورة

[91-1]8(..هفاتبعهالأمرامنشرليةعكجعلانكثز>

الأححها!سورة

[2]6.(..شئءمنأف!دتهمولاإتصفرهمضعهمولاعخهماغتى>فما

206

91

176

425

326

146

911

121

362

364

122

122

،1271

47

044

143



معمدسورة

[12-02].(.رأيتاقتالوذكرفبهاسوربرثخكلةأنزلت>فإذا

الفتحسورة

[32-22](...لامجدونقيضثمالولوألذلىبهفرواولوفتلكم>

[82](...لحقاودينامدىيا-رسولهأرسللذيهوا>

العجراتسورة

[51](..0يرتابوالم-ثموربمول!باللهءامنواالذينالمؤمنون!أنما

الذاربا!سورة

[]55<المؤمنينشفعالذكرىفانود>

القمرسورة

[55-45](...صدقمقعدفىونهر!بختفىافقينان>

العديدسورة

[4](.55أيا/ستةفيلأرضوالسمؤتأخلقالذى>هو

العشرسورة

[2](..دلز!منلكئاباأقلمنالذين!واأخرجهوالذى>

[25-](..دلزئممنلكنئباأهلمنلذينكفرواأخرجلذىهوا>

[5](5.0أصو-لهابمةعكقاأوتر!تموهاتينةقطعتمينما>

[01]..(هاغفرفارتنايقولوفبعدهممنوجالذيف>و

المنافقونسورة

[1](....اللهلرسولنشهدإنكلوقاالمتفقونكجاه>إذا

الطلاقسورة

[21](...ئئنهنالامردئزلمشلهنالأرضوِمنصوثسبعخلقالذىألله>

306

09

18

17

43

218،

36

28

17

24

24

24

15

37



الملكسورة

[1-617](..هـتموراذفالازضابكميخسفأنلسمآءافيمنأمنغ.)

القل!سورة

[4]<عظيملعلىخليوإنك>

الممارجسورة

[4]<الهوالروحالملم!ة>ذغرج

!حسورة

[32](...لمحاسوولاوصاولائذرنلهيئا0ئذرنلالووقا>

الجقسورة

[1]8(أحداللهءتدعوافلاللهالسئجدنو>

[لمزملسورة

[61]<الرسولفرغوتفعصئ>

النازعاتسورة

[62-52]<يخشعلمنلعئرصلكدفيإن!لاوكوالأخرةلانكلالله0فأضذ>

المادياتسورة

[8]<يدلشدالحيزلحمث-نهإو>

[4]<أحدله-!قوايكنولتم>

الإخلاصسورة

!!!

406

121

256

122

904

041

155

175

215

131



(1والآثار)الأحاديقفهرس-2

قلبهوكفر،شعرهامن

كذبحدثإذا:ثلاثلمنافقاآية

دينار(بن)عمرو...:يقولونسنةسبعينمنذالناسأدركت*

...اللهربنا:فليقللهأخشتكى1أومنكمأخذاشتكىإذا

..خالضا.منافقاكانفيهكنمنأربع

...احبكمنوحبحبكأسالك

اللهبكلمةفروجهناستحللتم

خيرمنسلفتماعلىأسلمت

الولاءلهماشترطي

مؤمنةفانهااعتقها

بالنياتالاعمال

شكوراعبداااكونأفلا

،عباسبن)التوبةسورةألسماءفيالسلفأقوال*

عمر(ابن،قتادة،إسحاقابنالاسود،بنالمقداد

...السماءفيمنمينناوتامنونيالا

بلغتلاهل

عقولهمقدرعلىالناسأخاطبأنأمرت

...رفعإذاعبدهمنيستحيكريمح!ىاللهإن

أثرهفهو)*(بسبقما(1)

506

،151،154

،154

،401،942

12

18

28

12

18

36

99

12

43

18

123

127

59

125



...عندهموضوعفهوكتابفيكتبالخلقخلقلمااللهإن

.شيئاهبهتشركواولاتعبدوهأنثلاثا:لكميرضىاللهإن

...مساجد.القبوريتخذونكانواقبلكمكانمنإن

يغزوناولانغزوهمالآن

الصديق(بكرأبو)إلمنيخرجلمكلامهذاإن*

آحرفسبعةعلىالقرآنانزل

السوالالعيشفاءإنما

طالب(بيابن)علي...يجهزولا،مدبرهميقتللااته*

تضلوالنبهتمسكتمإنمافيكمتاركإني

جبل(بن)معاذ..منكاصيبهاكنتدنياعلىابكيلاانيك!

قبلكمكانمناهلكفاثهوالشج،إياكم

الصحابة(منحدو)غيروينقصيزيدالايمان*

غريباالاسلامبدا

كنهارهاليلهاالبيضاءعلىتركتكم

فرقةوسبعينثلاثعلىامتيتفترق

..منافقا.كانفيهكنمنثلاث

وجلعزاللهفيهاالتيالسماءلىإبهتعرجحتى

فيهم،بعثتالذيالقرنالقرونخير

..النصيحةالدين

اسمك،تقذسالسماءفيالذياللهربنا

شكرانسجدهاونحنتوبةداودسجدها

عمر()ابن...عليكالسلام،اللهرسولياعليكالسلام*

606

-275



خالعوجبنهالعشحالمرءفيماشر

تصومونيومصومكم

..بهماعلموهوفيسالهم،ربهملىافيكمباتواالذينفتعرج

موسىآدمفحج

)عمر(..الخلقبدءفذكرمقامااللهرسولفيناقام*

عمر()ابننفاقاالنبيعهدعلىهذانعدكنا*

...تبلغنيصلاتكمفانعليوصلوا،عيدقبريتتخذو]لا

صلاةكلدبرتدعنلا

مساجدثلاثةلىإإلاالرحالتشدلا

مساجدثلاثةإلىإلاالمطيتعمللا

الكافرالمسلميرثلا

)علي(ذنبهإلايخافنولاربهإلاأحديرجونلا*

مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا

لهخيراكانالاقضاءللمومناللهيقفيلا

بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمنسننلتركبن

مساجدانبيائهمقبوراتخذوا،لنصارى1واليهوداللهلعن

ذر(بو)جناحيهيقلبطائرومااللهرسولتوفيلقد*

ما،وثمانينبضعانيببدوإنصفا،وكذاكذاحضرتلقد*

الوليد(بن)خالد..بسيفضربةبين

بعملهلجنةامنكماحديدخللن

اشهداللهم

706

،304،004

،417

،183

188

123

601

114

154

704

601

،422

423

042

401

701

501

422

384

704

113

021

19

127



والادو]ءوالاهواءالاخلاقمنكراتمنبكأعوذنيإاللهم

كئيراظلماًنفسيظلمتإنياللهم

السمواتفاطرواسرافيلوميكائيلجبريلرثاللهم

..لارضوا

...صليتكمامحمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم

....كثيرا،ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمونلو

حنبل(بن)أحمدأحداتخفلمصححتلو*

(عباس)ابن]لاسماءإلالجنةافيمماالدنيافيليس*

...خير.علىأمتهيدلأنعليهحقاكانإلانبيمناللهبعبما

روحيعلياللهردإلاعليئيسفمرجلمنما

واغتسلوغسلوابتكر،بكرمن

فيهالصلاةإلايريدلاقباء،مسجدأتىثم،بيتهفيتطهرمن

سكينبغيرذبحفقدقاضياجعلمن

جفانيفقديزرنيولمحبئمن

حياتيفيزارنيكمنموتيبعدزارنيمن

واحدعامفيبيوزارزارنيمن

..لهاللهيقسمبماورضاه،اللهاستخارتهمادابنسعادةمن

بالمحاربةبارزنيفقدولياليعادىمن

كذبفقدمتىبنيونسمنخيرأنا:قالمن

بنحمد)أجهميفهو،مخلوقبالقرآنلفظي:قالمن*

حنبل(

806

،204

،004،204

02

14

36

02

13

04

04

04

04

04

31

39

27



...شعبةعلىماتبالغزونفسهيحدثولميغزولمماتمن

يعصهفلااللهيعمياننذرومن،فليطعهاللهيطيعأننذرمن

يسمعهلممنلىإفبلغهمناحديثاسمعامرااللهنضر

)عمر(يعصهلماللهيخفلملوالعبدصهيبنعم*

المسائلأغلوطاتعنالنبينهى

وأصحابياليومعليهنامامثلعلىكانمنهو

عرشهفوقواللهذلك،فوقوالعرش

(الاوعالحديث)العرشفوقوالله

مسلمانهوزعموصلىصام!هان

منهخرجمابمثلاللهلىإالعبادتقزبوما

استطعتبمااللهلىإتقرِب!هنتاهيا

..صيامهممعوصيامه،صلاتهممعصلاتهاحدكميحقر

وسعديكلبيك:فيقول!ادميا:اللهيقول

...رأتعينلامالحينالصالعباديأعددت:لىتعااللهيقول

برياربيا]لسماءلىإيديهيمد

!!!

906

،138

187

323

701

132

123

285

186

281

281

241

277

591

125



الأعلاورفهرس-2

السلامعليهماد

سمعانبنابان

السلامعليهإبراهيم

الئبريزيالكريمعبدبنأحمدبنإبراهيم

الرقيابراهيم

لاثرما

الحرامينشيخابنالواسطيإبراهيمبنأحمد

الخياطالبغداديالدينمجيرالحسنبنأحمد

حنبلبنأحمد

سلامةالخيرأبيابنأحمد

الرقاعيبناحمد

شيبانبناحمد

المقدسينعمةبنالدائمعبدبنأحمد

التبريزيالعباسأبوالكريمعبدبنأحمد

061

601

133

،38،93،96،29943

948

69

692

355،358

468

،75،7640،1،123

،491،302،276،277

،278،927،492،592

0،03،316،931938

،104،304،604944

045

6،447

65

6،447

5،91،447

483



الدينشهابالعمرياللهفصلبناحمد

لأالأحنف

بمصرالمالكيةقاضيالاخنائي

الديننجمالتركيالمىبنبكرابيبنإسحاق

السلامعليهإسماعيل

القاضيإسحاقابوإسحاقبنإسماعيل

نيالاصبها

الأصمعي

المملكة()نائبالافرم

القاضيالشافعيالدينإمام

الصلتابيبنامية

الدينعلاءالباجيئ

الصحيح()صاحبالبخاري

لامه(الشيخ)اخوالدينبدر

الاتابكيالدينبدر

جماعةبنالدينبدر

المغيثيالدينعزبنالدينبدر

بريرة

بشيرابن

611

538

403،503

435

452،551

29

416

57

187

0،23،231،233-234

258،343

256،703

125

903،312

،501،114،026،273

403،503،938،904

316،317،336

256

131،333

ح005

601

416



عبداللهابوبطةابن

البغوي

لخلالابكرأبو

الصديقبكرأبو

العزيزعبدبكرأبو

المروذيبكرأبو

الهرويبكرأبو

ضي(القا)لبكريا

رباحبنبلال

بولاي

بيدرا

البيهقي

التجيبي

الترمذي

الاعزبنتابنالدينتقي

التومرتابن

الشيخ()جدالخضربنمحمدلدةوتيمية

اللهعبدبنجابر

السلامعليهجبريل

لجزريا

12

104،504

301

927،692

،65،238،266،283

327،704

692

927،692

447

56،354

69

017

231

503

89

152،403

334

07

4-5

127

501

903



درهمبنالجعد

القاضيالحنفيالدينجلال

الخطيبالدينجلال

القلانسيبنالدينجمال

البغد]ديالرحمنعبدلجمالا

الصيرفيابنيحيىلجمالا

جنكخان

الجنيد

صفوانبنالجهم

محمدابوالجويني

حامدابن

الاشعريلحسناابو

البصريلحسنا

التميميالحسنابو

الشاذليالحسنابو

الحرانيعبدوسبنلحسناابو

الماردانيالنحويمحمدبنحسن

عليبنالحس!ين

القاضييعلىابيبنالحسينابو

حزامبنحكيم

613

133

343

342،346

437،447

،6437،447

238

07

133

416،423

692

،192،292،792،992

103،203

914،602،392

692

09

576

06

934

59



الحلاج

حنيفةابو

الاندلسيحئانابو

الوليدبنخالد

الارتبنخباب

خبيب

خزيمةابن

الخشوعي

لخضرا

لخطاباأبو

بيلخطاا

خطلوشاه

الرازيالدينفخر-الخطيبابن

القاضيالخويي

الدارقطني

داودابو

العيددقيقابن

الغفاريذرابو

لحافظا]دلهعبدابوالذهبي

14

592،104،304،8

2

2

403،5

6

،1364

69

21

28

37

03

6

19

92

27

17

448

204،045

،123،141،692،403

604

،171172،448

401،113،241

،95،1،32،33،168

،172،924552



لنون1ذو

عمروبنرا

ربيعة

الفارقيالدينرشيد

عبداللهأبورشيقابن

الواسطيالدينرضي

الشاشنكيرالدينركن

المنذريالعظيمعبدالدينزكي

الزهري

سهلابوالقطانزياد

ثابتبنزيد

الحنبليالمنجىابنالدينزين

مكيبنتزينب

سبعينابن

محمدأبوبخيخبناللهسعد

الخدريسعيدابو

]لاموييحيىبنسعيد

الناصرالملك=السلطان

الدارانيسليمانابو

الطوفيالقويعبدبنسليمان

615

02،1

93،42

025،925،265

345

52

241



حنيفبنسهل

الامديالدينسيف

جاغانالدينسيف

سلارالدينسيف

سيناابن

الشافعي

القواسبنالدينشرف

شقيرابن

التونسيالدينشمس

الحنبليالدينشمس

الصالحيالحنبليالدينشمس

الدباهيالدينشمس!

السروجيالدينشمس

الحنفيعطاءبنالدينشمس

عمرأبيابنالدينشمس

الحنبليمسلمبنالدينشمس

الموصليالشهرزوريابن

نيالشهرستا

شيبانابن

جاكيرالشيخ

616

241

78

254،255،256،703

،903031،312،343

،3409،59

،143،277،592،603

104،304

447

312

334

447

581

83

84

447

437

393

32

،392492

447

84



سبتةصاحب

المنيبعشبيخصالح

الحنفيةقاضيعليالدينصدر

صصرىابن

الهنديصفي!الدين

صهيب!

طالوت

الصديقبنتعائشة

المطلبعبدبنالعباس

عمرابوالبرعبدابن

السلميالرحمنعبدابو

الشيخ()اخوالدينزينتيميةابنالرحمنعبد

المؤلف()اخوالهاديعبدبنالرحمن

لحنبلياالبغداديلخليلابنابراهيمبنالصمد

نيالجيلاالقادر

)؟(النبما

أبيئبنالله

حمدأبنسألله

الشيخ()اخوالدينشرفتيمية31تنالله

617

168

248

،343346

،261،703،343344

258

701

134

601،014،404،704

،69286

417

045

،9030،31،335،355

،893،443445

544

605

19

341

184

،938045

،228،922،903،031

1،31،335،3360،35

،355،436446



حسنبنحسنبنلله

خباببنلله

بالمتيمالمعروفالحريريخضربنلله

حليفةبنلله

رواحةبنلله

عباسبنلله

عمربنلله

عمروبناللهعبد

عميرةبناللهعبد

مسعودبناللهعبد

المباركبناللهعبد

الحنبليالدينصفيالحقعبدبنالمؤمنعبد

الشافعيالدينأمينسلاربنالوهابعبد

()والدهتيميةابنالسلامعبدبنالحليمعبد

البعلبكيعبيدانبنمحمودبنالرحمنعبد

)جده(تيميةابنالبركاتأبوالسلامعبد

عبدوسابن

الصابونيعثمانأبو

عفانبنعثمان

عدلانابن

618

704

242

525

124

،187،938904

،154،187،692،938

704

186

403

60،1،233314،323

491

418،941،947

547

4،5،9،02،03

935

،458

76

045

،917،238266

025،803،311،312



مسافربنعدي

عربيابن

الزبيربنعروة

العريفابن

عطاءابن

واصل؟بنعطاء

عقيلأبن

غانمبنالدينعلاءلا

القونويالدينعلاء

ليالبرزاالدينعلم

طالبابيبنعلي

الدينزينالشبليالحسامبنعمر

الخطاببنعمر

الورديبنالدينزينالمظفربنعمر

الدينتقيشقيربنالاحدعبدبناللهعبدبنعمر

حصينبنعمران

ديناربنعمرو

961

84

،59،252232

221

68

332

292

،692104،423

463

443

،911،2،32،253،332

،334،353444

،06،49،701،184

،221،233،241،241

266،592

294

88،70،1،114،238

،266938

465

358

88

281



العامريو؟عبدبنعمرو

عبيدبنعمرو

المالكيالوليدأبيبنعمروأبو

العودبني

العودبنيالعود-ابن

اليحصبيموسىبنعياض

السلامعليهعيسى

عيينةابن

غازان

حامدأبوليالغزا

الغزنوي

علانبنالغنائمأبو

اليعمريالناسسيدابنالدينفتح

القواسالفتحأبو

البخاريابنالدينفخر

الخليليابنالدينفخر

الرازيالدينفخر

سعدأبيبنتابنالدينفخر

062

222

،292،392،492692

042

923،245

416،423

592،943

273

،99،916،017،791

،221،222،226،243

56

6،447

16

045

،6437

344

،57،86،98،6921،03

203

312



لؤلؤالشمسبنالدينفخر

محمدالدينفخر

عليالفخر

فرعون

غازان-قازان

عساكرابنالقاسمابو

الاربليالقاسم

المقرئنصيربنالرحمنعبدبنقاسم

قبجق

قتادة

المقدسيالدينموفققدامةابن

)الامير(قراقوش

لقرويا

زانغا-قزان

نويالقو

نيلقيرواا

الشافعيالكتبيابن

كجابن

الامليالدينكريم

عبدابنالكمال

621

،49

،187،602

،58،104،204

،6

93

35

17

92

6

17

21

23

25

25

33



الزملكانيابنالدينكمال

الرحيمعبدالكمال

أعصمبنلبيد

لقمان

الماتريدي

المامون

ماجهابن

مالك

يخامربنمالك

مجاهد

عساكرابنالمجد

إسحاقبنمحمد

الجوزيةقيمابنبكرأبيبنمحمد

الطبريجريربنمحمد

(الاسلامشيخ)جدالخضربنمحمد

بخيخابنالدهسعدالدينسعدبنمحمد

الجعبرياللهعبدبنسليمانبنمحمد

الحنبليالبعليطاهرابومحمد

عائذبنمحمد

22

،13،14،144،925

،261،265،926،343

437،448

6،447

134كا

71

49

392

403

،273،277،59210،4

،304،604،804،417

042

38

602،603

6،447

،187221

993

904

935

954

588

221



الدينشمس]لامديالاحدعبدبنمحمد

البغداديالرحمنعبدبنمحمد

المقدسيالقويعبدبنمحمد

المازريعليبنمحمد

نورالدينالصائغبنمحمدبنمحمد

الدينشرفالمنجىبنمحمد

الموازبنمحمد

الحلبيالاثيربنمحمود

المنبجيالثناءابوحليفةبنمحمود

البغداديالدقوقيمحمودبنعليبنمحمود

الاصبهانيالدينمحيي

العمرياللهفصلابنالدينمحيي

مخلوفابن

المرحلابن

لحجاجاابوالمزي

أثاثةبنمسطح

مسلم

الرافضيالمطهرابن

جبلبنمعاذ

623

358

418

7

417

935

358

417

794

558

59

268،703

،025،251،925،803

،903،031311،347

،145،146،147،914

،015،151،152،158

،016،161،164،165

،166،925261

،12،16026،934

327

014،187،322

43

38،601



سفيانأبيبنمعاوية

المقاتلي

الاسودبنالمقداد

الناصرالملك

حماةملك

قبرصملك

مصرملك

لمهاجرياابن

الم!ظرالمهدي

العربملكالدينحسامعيسىبنمهنا

السلامعليهموسى

عقبةبنموسى

النجارابن

الرفعةابنالديننجم

المقدادالنجيب

النحاسابن

المنبجينصر

المنبجينصرالملحد=نصير

الدينعزالنمراوي

السلامعليهنوح

624

،171،227،235

،341،342،343

،345،346،347

،493،593893

311

601،155،592

،83،925334

903

19

354

187

،247

،344

،393

428،

85

84

85

79

923

312،

،943

221

312

447

448

،338

312،

904



المالكىوي1الزوالديننور

هريرةابو

الرافضيالحكمبنهشام

التترملكهولاكو

عطاءبنصلو

الواقدي

الإسلامشيخلدة1و

موسىبنوثيمة

نوفلبنورقة

لمرحلاابن=الوكيلابن

الملكعبدبنالوليد

معاويةبنيزيد

اليسرابيابن

القاضييعلىأبو

السلامعليهيوسف

الحنبليالبتيبنالمحمودعبدبنيوسف

القنيييونس

السلامعليهمتىبنيونس

!!!

625

273،،322

،5899،1،238

،316

،6،437

،692

،175

،65

33

92

24

92

34

38

19

34

43

42

36

39



الإسلاور(لفميخكتب)عداالكتب-فهرس!ا

للأشعريالابانة

بطةلابنالصغرىالابانة

للرازيالاربعين

للبيهقيو]لصفاتالاسماء

عياضللقاصدالاكمال

الكبيرالبخاريتاريخ

عساكرلابن،الاشعريلحسناأبيعلىالمفتريكذبتبيين

الحزامينشيخلابنللأبرار،و]لانتصارو]لاعتبارالتذكرة

الطبريتفسير

ني1للقيروالتقريب

لبرعبدلابنالتمهيد

بشيرلابنالتنبيه

خزيمةلابنالتوحيد

عرفةابنجزء

الشاذليالحسنأبيحزب

للبخاريالعبادأفعالخلق

عبدوسابنرسالة

سينالابنالاضحويةالرسالة

للخلالالسنة

626

57

،356

5-6

92

98

03

03

92

38

03

91

09

26

76

09

27



داودبيأسنن

منصوربنسعيدسنن

الصحيح

البخاريصحيح

مسلمصحيح

الصحيحان

الاصبهانيعقيدة

قدامةلابنالفقهفيالعمدة

لوثيمةالانبياءقصص

سيبويهكتاب

المبسوط

تيميةابنللمجدالمحرر

للرازيالمحصل

القاسملابنالمدونة

حنبلبناحمدالاماممسند

للبغويالمصابيح

للرازيالعاليةالمطالب

الكبيرالطبرانيمعجم

ليالبرزاشيوخمعجم

627

604،704

704

،123،127041

،026،273

404،904

014،322

،186،187

278،304،704

57

58

904

7

417

58

75

416

7،401

301،401

86

7

91



للمازريالمعلم

نيللشهرستاوالنحلالملل

الموازلابنالموازية

مالكموطا

!!!

628

417

392

417

704



المثج!()علىالإسلوورشيخمممنفاق-فهرس5

العلماءمنجماعةعلىتفسيرهاأشكلآيات

العقليةلجواهرابإثباتالقولإبطال

بهاحتجواماوإبطال،العالمبقدمالقولإبطال

واحدإلاعنهيصدرلاالواحدإن:القولإبطال

الكيمياءإبطال

("المصابيح"كتابعلىإجازة

توريزأهللبعضكتبهاإجازة

أصبهانلاهلإجازة

مسموعاتهفيهاذكرسبتةلأهلإجازة

غرناطةلاهلإجازة

الرسالة()غيرجاكيرالشيخبيتلىإأجوبة

تومرتلابنبالمرشدةتتعلقأجوبة

منكرعنونهىبمعروفأمرفيإليهكتبتمسائلعنأجوبة

شعبانونصف،الرغائبكصلاة،المبتدعةالصلواتفيأجوبة

لا؟أمالشكلكريهوهل،لموالعاالعرشفيأجوبة

(..هالكنائسفيقواعد)وانظر:وأحكامهاالكنائسفيأجوبة

عاشوراءيومالبدعمنيفعلوعما،النصارىأعيادعنالنهيفيأجوبة

وغيرهالوسطمنقطعفيالوقففيأجوبة

962

04،435

56

56

56

301

301

89

89

89،168

89

84

07

85

001

49

77

001

301



فيحكمهمما،الناسبعضراهإذاالججةذيهلالرؤيةفيأجوبة

الاضحية؟

جائزوأنهبعض،خلفالمذاهبأصحاببعضصلاةفياجوبة

عرشهعلىسبحانهإنه:يقولوفيمن،لخلقهلىتعااللهمباينةفيأجوبة

ذلكفيالسلفقوالو،بذاته

بغدادمنوردتمسائلعنكثيرةأجوبة

يبيقوضعيف،يشرحهصحيحمنعنها،يسألأحاديثفيكثيرةأجوبة

بطلانهعلىينبهوباطل،ضعفه

(...زيارةفيجواب)انظر:للتعريفالقدسزيارةفيكثيرةاجوبة

أصبهانمنوردتمسائلفيأجوبه

الصلتمنوردتمسائلعنكثيرةأجوبه

الصغرىالإحاطة

الكبرىالإحاطة

ئيةلاخناا

الاستواء...فيجواب=الإربلية

الله(كلامفي)الازهرية

لاستقامةا

الاحكامبهاالشارععلقالتي"الاسماء

نيالاصبهاعقيدةشرح-الاصبهانية

لجحيماأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

063

98

79

701

29

69

79

87

87

،435،943

55

45

75

51،793



القرانقسام

الكمالصفاتتتضمنقاعدة=الاكملية

القرانامثال

)الكبير(الايمان

البعلبكية

البغدادية

التحليلبطلانعلىالدليلبيان

الكلاميةبدعهمتاسيسفيالجهميةتلبيسبيان

الاقتسامحادثةفيالكلامتحرير

الكلامتحريرحفير=مسالةفيالتحرير

القلبيةالاعمالفيالعراقيةالتحفة

والشرعالقدربينلجمعاوحقيقة،والصفاتللأسماءالاثباتتحقيق

والايمانالتطليقبينالفرقانتحقيق

والصفاتللأسماءالاثبات=تحقيقالتدمرية

الفقهأبوابعلىوغيرهحمد("االاماممسند"منكثيرترتيب

بمصرمحنتهفيكتاب-التسعينية

الفقهفيالمحرر(""كتابعلىتعليقة

مجردةالسلفباقوالالقرآنتفسير

بالاستدلالكبيرةقطعة-القرآنأولتفسير

ذلكونحوللتذكركتبتهبعضها:فيويقولوايابسورتفسير

لتحليل1والتكفيربينالتفصيل

631

44،5

،13

،38

53

53

55

55

51

42

51

62

93

01

58

04

04

04

93



الاجناسسائرعلىالناسصالحتفضيل

الباطللجدلاتمويهعلىالعاقلالرجلتنبيه

التيمممنبمسائلتتعلققاعدة=الضروراتلاربابالعباداتتيسير

...بينلجمعوا

(،الطلاقمسألة)فيالمصريةالديارمنعليهورداعتراضجواب

مجلداتثلاثفيطويلجوابوهو

الحمويةالفتياعلىالمصريّةالاعتراضاتجواب

المسيحدينبدللمنالصحيحلجوابا

الهلاوونيةالتتار=ملكهولاكولسانعلىوردسؤالجواب

اللجاجمنفيهوماور،الحلاجحالعلىجواب

يشبههوماليالشاذالحسنأبيحزبعلىجواب

بدمشقالإمارةبقصرلمناظرةاعندعليهااوردعمالجوابا

فيهأخطأو]فيماعليهموالرد،أعمالمنيفعلونهوماالمرازقةعنجواب

خلفهم؟يصفىهلالبدعأهلعنجواب

الرحبةمنوردسؤالعنجواب

زرعمنوردسؤالعنجواب

ماردينمنوردسؤالعنجواب

الاندلسمنوردتمسائلعنجواب

بالكلمةوالنصارىلجهميةاحتجاجفيجواب

تملكهلموائاعادتثمالرجلأحياهااذاالمواتأرضفيجواب

؟اخرىمرةبالاحياء

632

52

93

43

69

09

87

99

79

79

79

69

29

79



لنفعوصلاحيتهاالعينتهيؤعليهالمعقودهل،الاجارةفيجواب

هيوهل؟ملكهعلىالعينفييحدثماوهلالمستأجر؟

؟القياسوفقعلى

عشريننحومنبالاستيلاء،تاولهمنقولوابطالالاستواءفيجواب

وجها

("الاربلية"تسمىلا؟أمحقيقةهوهلوالنزولالاستواءفيجواب

الوضوءعلىالتسميةفيجواب

أفصل؟ذلكأيوذكرهسمائهواللهبكلامالتشاغلفيجواب

ماتأنهواختارحي؟هوأوماتهلالخضرفيجواب

الصوفيةيذكرهلذي1و]لوجدالذوقفيجواب

نيالداراسليمانبيأكلامعلىالرضافيجواب

أفصل؟يهماأعنهمااللهرضيوبلالالعباسفيجواب

العبد؟عليهيعاقبهلالمعصيةعلىالعزمفيجواب

يتأوللاوماالنصوصمنيتأولمابينالفرقفيجواب

و]لوترالصيحفيالقنوتفيجواب

مرضهفي!يمالنبيبههمالذيالكتابفيجواب

لهمبقلوبهمخفراءلهموهل،وغيرهمالتترمنالكفارفيجواب

تاثير؟

وغيرهالقرآنفيفيهوردومااللقاءفيجواب

بها؟يتزوجأنلههلالرانيماءمنالمخلوقةفيجواب

وأحكامهاالمشتركةالمظالمفيجواب

633

01

98

88

39

19

29

69

69

09

59

69

19

88

99



وأحكامهاالمعيةفيجواب

متحركحيولدذاكإذبطنهاوفيماتتمسلمةامرأةفيجواب

إسماعيلهوالسلامعليهإبراهيمولدمنالذبيحأنفيجواب

عنه؟اللهرضيلعليسيفاكانهلالفقارذيفيجواب

الرقيإبراهيمالشيخعنهسألهلجنةافيربهمالنساءرؤيةفيجواب

(كثيرةأجوبة)انظر:بهللتعريفعرفةيومالقدسزيارةفيجواب

؟بالدرجمقدرةهيهل،لجمعةاساعةفيجواب

الوتربعدجالساالركعتينصلاةفيجواب

الحنفية،منوغيرهالماتريديوعقيدةالأشعريةعقيدةفيجواب

لماتريدية"ا"تسمى

الفرجوحفظالبصرغضفيجواب

"كذبفقدمتىبنيونسمنخيرأنا:قالمن"!ي!:قولهفيجواب

الدوارس"القبورخير":قولهفيجواب

رمضانهلالغمإذاوفيما("،تصومونيومصومكم":قولهفيجواب

لا؟أمالصوميجبهل،الثلاثينليلة

يكفرهلممنعلىلرد1و،فرعونكفرفيجواب

مسلممنولدبطنهاوفيماتتنصرانيةفيجواب

لا؟أمسبهيجوزوهلمعاويةبنيزيدفيجواب

بخلافصحيحاحديثايجدثم،مذهبعلىتفقهفيمنجواب

مذهبه

ماتئممحرمفعلعلىعزمفيمنجواب

634.

39

301

29

49

69

29

301

201

49

39

39

201

49

301

19

29



ميتاأحياالمشايخبعضإن:يقولفيمنجواب

للأربعةموافقغيرمذهبيأنا:يقولفيمنجواب

الشيطانفشيخهلهشيخلامن:يقوللمنجواب

قبللجمعةاقبلالمسجدفيتفرشالتيالسجادةفيمبسوطجواب

المصليمجيء

الاصبهانيالدينمحصيجواب

ذإصحبهمنيسمىوهلنبيا؟الرسالةقبللمجمالنبيكانهلجواب

صحابيا؟ذاك

منقبلهكانمنبشرعمتعبداالوحيقبللمجمالنبيكانهلجواب

الانبياء؟

لا؟أمالذاتعلىزائدةهيوهل،الصفاتفيالحلبية

الصغرىالحموية

الكبرىالحموية

والنقلالعقلتعارضدرء

المصريةالفتاوى=تيميةابنفتاويمنالمضيةالدرر

نيآفة<لينفرواالمؤمنون>رماكان:لىتعاقولهفيلحنبليةبادرس

البسملةفيبالسكريةدرس

الاضحويةرسالتهفيسيناابنعلىالرد

عربيابنعلىالرد

635

69

201

201

301

59

39

49

09

،43،111

،144،924

256،928

36-37

09

09

09

59



الاستغاثةفيالبكريعلىالرد

فيوجها=كتابثمانيننحومنالنفسيبالكلامالقائلينعلىالرذ

بمصرمحنته

كبيرمجلد،المنطقعلىالرد

الصحيحلجوابا-النصارىعلىالرد

الرافضةن1كسروأهلعلىالرذ

"التعارضدرء"علىأوردهفيماالشريشيابنالدينكمالعلىالرد

(مصنفات)عدةاليقينتفيدلااللفظيةالادلةإن:قالمنعلىالرد

(كثيرة)قواعدالمعادمنكريعلىالرد

الكبارالامراءلىإرسائل

]لبحرينلىإرسائل

لمسلمينابمصالحتتعلقوغيرهاطرابلسلىإ،الشامثغورلىإرسائل

لعلماءوالقضاةلىإرسائل

العربملوكلىإرسائل

ومن،دمشقلىإمصرمنإخوانهمنالصلحاءلىإكتبهاكثيرةرسائل

علىيحتويكثيرشيء=السجنومنغيرها،لىإدمشق

عدةمجلدات

وغيرهما،حماةوملكمصر،ملك:للملوكرسائل

وجيلانطبرستانلىإرسالة

الحموية=لحمويةاالرسالة

("لمدنية"اتسمىالدباهيالدينشمس]لشيخلىإكتبهارسالة

636

56

53

58

37

58

58

85

85

85

84

85

86

85

85

83



"المصرية"تسمى،المنبجينصرالشيخلىإكتبهارسالة

الحنفيةقاضيالسروجيالدينشمسالقاضيلىإكتبهارسالة

بمصر

البصرةاهللىإكتبهارسالة

بغدادأهللىإكتبهارسالة

جاكيرالشيخبيتلىإكتبهارسالة

العدوية""تسمىمسافر،بنعديالشيخبيتلىإكتبهارسالة

علوماتتضمن،المسلمينمصالحفيقبرصملكلىإكتبهارسالة

تدمرلاهلرسالة

الاعلامالائمةعنالملامرفع

الزملكانية

(مصنفات)عدةللنساء؟تباحهللقبورزيارة

الاسكندريةالمسائل=السبعينية

و]لرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسة

الاحاديث(منذكرما)غيركثيرةأحاديثشرح

للرازي("المحصل"أولشرح

الدينأصولفيالغزنويكتابأولشرح

الرازيللفخر"الاربعين"كتابمنمسالةعشرةبضعشرح

الهمدرءفيمسعودابنحديثشرح

نفسيعلىالظلمحرمتنياعبادي"ياذز:بيأحديثشرح

637

،0430

83

84

84

84

84

84

84

85

06

52

57

56

57



ولياليعادىمن":بهمنفرداالبخاريرواهالذيالاولياءحديثشرح

عنيسالتارة(.مرات)شرحه."لمحاربةبانيبارزفقد

فيهلمذكوراالترددعنيسألوتارة،مجموعه

اللهرضيالصديقبكرلابي!يمالنبيعلمهالذيالدعاءحديثشرح

كثيرا("ظلمانفسيظلمتنيإ"اللهم:عنه

(مرات)شرحه،النزولحديثشرح

الولاء("لهماشترطي":لعائشةلمجي!النبيوقول،بريرةحديثشرح

(المتقدم(""الايمانكتاب)غير،والاسلامالايمانفيجبريلحديثشرح

خير("منأسلفتماعلى"أسلمت:حزامبنحكيمحديثشرح

("صلاةكلدبرتدعنلا":له!يمالنبيوقولمعاذحديثشرح

بالنئات"الأعمال":حديثشرح

صليتكمامحمداالوعلىمحمدعلىصل"اللهم:حديثشرح

("ابراهيماالعلى

(مرةغير)شرحه"أحرفسبعةعلىالقران"أنزل:حديثشرح

غريبا("الاسلامبدأ":حديثشرح

(مزات)شرحه("موسىادم"فحج:حديثشرح

الكافر"لمسلمايرثلا":حديثشرح

مرات)شرحه"مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا":حديثشرح

(عديدة

منحدفيالاأسواطعشرةفوقأحديضربلا":حديثشرح

("اللهحدود

سكين"بغيرذبحفقدقاضياجعلمن":حديثشرح

638

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01



نيالاصبهاعقيدةشرح

ذنبهإلايخافنولاربهإلااحديرجونلا:عنهاللهرضيعليقولشرح

متهقطعة-الفقهفي""العمدةكتابشرح

موضعغيرفيالقادرعبدالشيخكلامشرح

لملوصهيبالعبدنعم:قالانهعنهاللهرضيعمرعنرويماشرح

الو(علىوتكلم.يعصهلماللهيخف

!يخيمالرسولشاتمعلىالمسلولالصارم

بالثنويةتتعلققاعدة=الصعيدية

ذلكفيالنصوصبينوالجمعلمج!،النبيحجصفة

الانبياءمعجزاتإن:قولهمفيالفلاسفةعلىالردفيالصفدية

العالمبقدمقولهمإبطالوفي،نفسانيةقوىالسلامعليهم

بذلكيتعلقومالحائضاطواف

اعبدوساسيأيهالى>تعاقولهعلىالكلامفيقاعدة=العبودية

(...رلبهم

مسافربنعديالشيخبيتلىإرسالة=العدوية

(""الواسطيةبوتعرف،الناجيةالفرقةعقيدة

لحوفية"ا"تسمىعقيدة

المكيةالعمرة

المصريةالفتاوى

واليمينالطلاقبينالمبينالفرق

963

57

701

58

19

701

13،15

95

57

06

،87،258

268

49

06

95

293



لبدعيةوالزيارةلشرعية1الزيارةبينالفرق

الشيطانوأولياءالرحمنأولياءبينالفرقان

القرآنفضائل

المائعاتفيوقعتإذاالميتةفي

القرمانية""وهي،ودوابهوسلاحه!ي!النبيملابسذكرتتضمنقاعدة

عزالربيستحقهممافيها،الضابطوماالكمالصفاتتتضمنقاعدة

("الاكملية"تسمى،وجل

والمذمومالمحمودبالصبرتتعلققاعدة

إرسالهوأنمج!يم،محمدإرسالفيلىتعااللهبرحمةتتعلققاعدة

النعماجل

تيسير":تسمى،الصلاتينبينلجمعواالتيمممنبمسائلتتعلققاعدة

("الضروراتلاربابالعبادات

بالمنويةتتعلق(""الصعيديةبتعرفقاعدة

لمالعافيخيركلوأن،بالرسالةالاعتصاموجوبفيجليلةقاعدة

عمداأوجهلاإما،مخالفتهمفمنشروكل،الرسلمتابعةفأصله

اللمعة="اللمعة"سماهاقاعدة

بينالتفصيل("=والتحليلالتكفيربينالتفصيل":سماهاقاعدة

التكفير

المبينالفرق"=واليمينالطلاقبينالمبين"الفرقسماها:قاعدة

الطلاقبين

المجرداتإبطالفيقاعدة

نفاتهاعلىوالردالرويةإثباتفيقاعدة

064

53

53

74

82

87

07

07

82

72

83

011

011



الاولياءكراماتإثباتفيقاعدة

الرفاعيبنأحمدوالشيخ،القنيييونسالشيخأحوالفيقاعدة

الضماناستقرارفيقاعدة

و]لصيدالذبائحعلىالتسميةاشتراطفيقاعدة

بالاحتسابالايماناقترانفيقاعدة

أقسامثلاثةنهو،الاجماعفيقاعدة

والتوكلالاخلاصفيقاعدة

بالعقلوتقريرهالاخلاصفيقاعدة

الاستحسانفيقاعدة

قبله؟أوالفعلمعهيهلالاستطاعةفيقاعدة

سرارهووشرحهالاستغفارفيقاعدة

الصلاةفىالاستفتاحاتفيقاعدة

علىالكلاموتحرير،يحرمومامنهايحلوماالاطعمةفيقاعدة

لخبائثواالطيبات

منافضلهووهل،وغيرهبالدعاءالظالممنالاقتصاصفيقاعدة

العفو؟

الحيضأنهاواختار]لاطهار؟أوالحيضهيهلالاقراءفيقاعدة

والمسكراتالانبذةفيقاعدة

يباج؟هلالعدؤفيالانغماسفيقاعدة

بإسلامالمقرونالاحسانوفي،بالإحسانالمقرونالإيمانفيقاعدة

الوجه

641

62

65

77

08

81

74

64

64

75

66

65

82

08

68

82

08

81

81



الاصلهذافيضلمنضلالوبيانلتوحيد،والايمانفيقاعدة

والتهليلوالتحميدالتسبيحفيقاعدة

الابمنالاستئذانوفي؟النكاحعلىالبكريجبرهللجدافيقاعدة

يجب؟هل

الصلاتينبينالجمعفيقاعدة

؟الاستيطانلهايشترطهللجمعةافيقاعدة

فيهوالترغيبلجهادافيقاعدة

الحسبةفيقاعدة

والاغتساللحمامافيقاعدة

أفصل؟يهماأوالمحبةالخلةفيقاعدة

والعزلةالخلطةفيقاعدة

بينوالفرق،الشبهمنلاهلهاالشيطانيلقيهوما،الخلواتفيقاعدة

والبدعيةالشرعيةلخلوةا

الاتحادأهلعلىالردفيقاعدة

و]لنارالجنةبفناءقالمنعلىالردقيقاعدة

الامةهذهفيومعناهاالسياحةفيقاعدة

الاختياريةبالافعاليتعلقنهو،للهالشكرفيقاعدة

وأحكامهوأسبابهالشكرفيقاعدة

لرضا1والشكرفيقاعدة

الاشاراتمنيظهرونهوماحمديةالاالشيوخفيقاعدة

لشكر1والصبرفيقاعدة

642

96

71

99

76

89

97

08

65

72

63

59

96

07

82

63

64

62



والورعالزهدفيالمستقيمالصراطفيقاعدة

التدمريةوالقدر=الصفاتفيقاعدة

الجميلوالهجرالجميلالصفحفيقاعدة

لجمعةايومالاذانينبينالصلاةفيقاعدة

واستطاعتهالعدمفيقاعدة

لجائزةوااللازمةالعقودفيقاعدة

المحكمالعلمفيقاعدة

والحلمالعلمفيقاعدة

البياعاتمنونحوهماوالتورقالعينةفيقاعدة

الاحكامفياصللهاليسوأنهالاصطلاحيةالفتوةفيقاعدة

الشرعية

أفضل؟أيهم،والصوفيةالفقراءفيقاعدة

أفضل؟أيهمالشاكر،والغنيئالصابرالفقيرفيقاعدة

وإبليسيةومشركيةمجوسيةاقسامثلاثةوأنهمالقدريةفيقاعدة

الامامخلفالقراءةفيقاعدة

الوهميةالقضايافيقاعدة

ضلالةبدعةكلوان،والبدعةالسنةعلىالكلامفيقاعدة

العددعلىالكلامفيقاعدة

التومرتابنألفهاالتيالمرشدةعلىالكلامفيقاعدة

الممكنعلىالكلامفيقاعدة

(...رلبهماغبدوألتاستايها>:لىتعاقولهعلىالكلامفيقاعدة

643

68

96

66

82

65

68

99

07

63

63

71

72

73

83

07

83

71



الكلياتفيقاعدة

المتشابهاتفيقاعدة

النكاجفيالمحزماتفيقاعدة

الشريحيةالمسألةفيقاعدة

؟المقطوععلىيجوزوهلالخمين،علىالمسحفيقاعدة

ونكيرمنكريسألهمهلالمقربينفيقاعدة

وحكمهمالنصيريةفيقاعدة

وشفائهاالقلوبأمراضفيقاعدة

والاخرةالدنيامصالحعلىيشتملوالتوحيدالإيمانانفيقاعدة

،المضرةودفعالمنفعةجلب:بعفتينتعللالحسناتأنفيقاعدة

بالعكسلسيئات1و

لحدود1ولجهادباوالعقابو]لثوابوالذمالحمدأنفيقاعدة

بانسابهملاالعبادبافعالتتعلق

متلازمانلحقيقة1والشريعةأنفيقاعدة

الاعمالأولالصلاةانفيقاعدة

لا؟أممعينمذهبتقليدعليهيجبهلالعاميأنفيقاعدة

لعبادتهالخلقخلقإنمالىتعااللهأنفيقاعدة

الصلاةالعبدبهيحاسبماأولأنفيقاعدة

الظلم،السيئاتوجماع،العدلالحسناتجماعأنفيقاعدة

الدنيافيالذنوبومراتب

الكفرشعبمنشعبةلىإترجعالبدعجميعأنفيقاعدة

644
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99

08
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73
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77
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قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

مكفرةالمسلمينأيمانجميعأنفي

الولايةعلىتدللاالعاداتخوارقانفي

قولهفسادعلىدليلففيها،مبتدعبهايحتجآيةكلأنفي

بكتابيكونانبدلاوالافعالللمقالاتوذمحمدكلانفي

رسولهوسنةالله

بطلانعلىدليلففيه،مبتدعبهيحتجعقليدليلكلأنفي

قوله

ع!يمالنبياتباعأصلهصالحعملكلأنفي

عنهالنهييجبوالاختلافالفرقةلىإداعياكانماأنفي

أتباعهوعند،الوحيهو!م!مالنبيعندالالهيالعلممبداأنفي

الايمانهو

هوىواتباعظنعنإلاتكونلاع!يمالرسولمخالفةأنفي

حوالهموومراتبهمالصفةأهلفي

وبينبينهاوما،النبويةوالهدايةالدعوةفيالقرآنطريقةبيانفي

الصوفيةو]لطريقةالكلاميةالطريقة

ذلكوغيروالنكاحالبيعفيوالشروطالغرر،بيعفي

فيهالقولتفصيلوفيالصلاةتاركفي

الطمانينةتاركفي

حسناتالسيئاتتبديلفي

عليهيجبوماذااكلها،حكموبيان،الحشيشةتحريمفي

الشتابةتحريمفي

645

93

63

67

63

08

67

63

71

78

77

77

82



الآثارمنفيهوردومابذلكيتعلقوماالقرآنتحزيبفيقاعدة

النفوستزكيةفيقاعدة

بلسانهوهلوغيرها،الجماداتمنالمخلوقاتتسبيحفيقاعدة

لا؟امالحال

غيرهبذنبالمرءتعذيبفيقاعدة

بالشرطوالفسوخالعقودتعليقفيقاعدة

الافعالتعليلفيقاعدة

"المالكية":تسمى،المدينةاهلمذهبتفضيلفيقاعدة

هي:يقولمنعلىوالردعدة،مسائلفيالقياستعريرفيقاعدة

القياسخلافعلى

والنقلبالعقلالنبواتتقريرفيقاعدة

حقيقةالأيمانمنبالطلادتىلحلفاانتقريرفيقاعدة

الأرحامذويتوريثفيقاعدة

ذلكفيوقعوما،عبادهوحقوقع!ي!رسولهوحقاللهحقفيقاعدة

التفريطمن

والمقابلةلجبرافيومسائلالدور،حلفيقاعدة

عذر؟لغيرالنسكغيرفييجوزهلالراسخلقفيقاعدة

المطلقالامامنهو،السلامعليهالخليلإبراهيمخلةفيقاعدة

افصل؟الطائفتينايتتضمنالعلماء،ومدادالشهداءدمفيقاعدة

الكتابآهلذبائحفيقاعدة

الوسواسذمفيقاعدة

646
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75
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النهي؟وقتفيتصلىهلالاسبابذواتفيقاعدة

والإنسلجنالىإلمجمووالنبيرسالةفيقاعدة

الصبيمالزكاةفيقاعدة

الحسنىاللهأسماءشرحفيقاعدة

الاماملكلاممتضمنةوهيهعبدوسابنرسالةشرحفيقاعدة

الديناصولفياحمد

للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة

لا؟أميجوزهلالبساتينضمانفيقاعدة

علىحجةثلاثيننحوفيهاذكر،لحمهيؤكلمابولطهارةفيقاعدة

ذلك

الفضيلةمنإمامكلبهامتازوما،الاربعةالائمةفضائلفيقاعدة

الحجةذيعشرفضائلفيقاعدة

لاالعلمفيالخلفعلىالسلففضلفيقاعدة

معاويةفضلفيقاعدة

والمنكراتالفواحشمنالعباداتتطهيرفيفيقاعدة

فرقة"وسبعينثلاثعلىأمتي:"ستفترق!م!الهقولهفيقاعدة

واغتسل"وغسلوابتكر،بكرمن"لمجوو:قولهفيقاعدة

النبيوقول(،كنتولغملونبماالحهه>ادخلوأ:لىتعاقولهفيقاعدة

("بعملهالجنةمنكمأحد!رخل"لنلمجيم:

("اللهبكلمةفروجهناستحللتم":قولهفيقاعدة

التصوففيالعريفابنكلامفيقاعدة
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78

78
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لحدوثاإفراد:فقالالتوحيدعنسئللماالجنيدكلامفيقاعدة

القدمعن

ونحوهمالاقطابوفي؟شرعيأصللههلالخرقةلباسفيقاعدة

حرامنهو،الشطرنجلعبفيقاعدة

الاسمهذافيواصطلاحاتهمالناسواختلاف،الجسملفظفيقاعدة

حقيقةيكونهلخصإذاالعاموفيوالمجاز،الحقيقةلفظفيقاعدة

ذلكفيالامديالسيفمعوالبحثمجازا؟أو

أفضل؟أيهمالفقراءومشايخالعلممشايخفيقاعدة

والمقيدةالمطلقةالكفارمعاهدةفيقاعدة

الصائممفطراتفيقاعدة

اليمينفيالكفارةمقدارفيقاعدة

الصلاةمواقيتفيقاعدة

حالكلفيأحدلكلأحدكلعلىالعدلوجوبفيقاعدة

والمالوالاهلالنفمسعلىورسولهاللهمحئةتقديموجوبفيقاعدة

لهموالدعاءالامرلياونصيحةوجوبفيقاعدة

لابنهلقمانوصيةفيقاعدة

المجزدونالفقراءأحدثهفيماقاعدة

يكونهل،لاطلاق1والعمومبوصفلىتعااللهشرعهفيماقاعدة

والتقييدالخصوصبوصفمشروعا

الامةهذهوخصائص،الخصائصمنأمةلكلفيماقاعدة

648
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علىالواجبةبحقوقهوالقياملمجيم،بالنبيبالوسيلةيتعلقفيماقاعدة

!

علىبهاامتازالتيخصائصهوبيان،ومكانزمانكلفيامته

الأممجميععلىأمتهفضلوبيان،العالمينجميع

يتناهىلاومايتناهىفيماقاعدة

والاجماعضالنعقتعارمنيظنفيماقاعدة

تحقيق("=والأيمانالتطليقبينالفرقانتحقيق"سماها:كبيرةقاعدة

بينالفرقان

الفقهاءأقوالنقلغالبها،الفقهأصولفيكبيرةقعدة

الرضافيكبمررةقاعدة

المنهيئتردجنسمنأفضلبهالمأمورفعلجنسأنفيكبيرةقاعدة

عنه

محاسنهوذكرحمدأالاماممذهبتفضيلفيكبيرةقاعدة

للهالعبدومحبةللعبداللهمحبةفيكبيرةقاعدة

السلامعليهمالانبياءعصمةفيوأجوبةقاعدة

وداعيهعابديهمنالربقربفيقاعدتان

هريةالقا

عنهاللهرضيعليقبر

سببه؟ماالعلوالقلوبقصد

القواعد

والايمانالنذورمنمسائلفيفقهيةقواعد

والتقليدالاجتهادفيقواعد

964
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وبالريح؟بالشصستطهرهلالارضوفيالاستجمار،فيقواعد

الشهادتينفيقواعد

والاصطلامالفناءفيقواعد

وما،بقاؤهوإمنهاهدمهيجوزوماوأحكامها،الكنائسفيقواعد

هدمهيجب

وأحكامهاوالمياهالمائعاتفيقواعد

وهل؟لحقاأخطأإذايأثمهل،الشريعةفيالمجتهدفيقواعد

ذلكونحوواحد؟المصيب

محفل؟لىإيفتقروهل،الرهنمنيحلوماالمغالباتفيقواعد

عنه؟المنهيفساديقتضيهلالنهيفيقواعد

إبدالهوفيمنها،يعتبروما،الواقفينوشروط،الوقففيقواعد

ذلكونحوالانتفاعتعذرعندبيعهوفي،منهباجود

غزهصنعلىالمغروررجوعفيقواعد

النشابورمي،الخيلسمباقفيقواعد

الوضوءنواقضفيقواعد

حدلههلوالفطر،القصرفيهيجوزالذيالسفرفيكثيرةقواعد

وصبراللهفيامتحنفيمنكثيرةقواعد

ذلكيتبعوما؟وينقصيزيدهلالايمانفيواجوبةقواعد

وفيلمقابلةواالاقترانعندتأثيرلهاهلالنجومفيوأجوبةقواعد

الهلالرؤيةوفي؟فيهالمنجمينقوليقبلوهل؟الكسوف

ذلكونحو
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العباداتمنذلكوغير،إلصلاةفيالنيةفيواجوبةقواعد

السماعتحريمفيواجوبةقواعد

الزانيةنكاجتحريمفيوأجوبةقواعد

عنهاللهرضيالصديقبكرأبيخلافةفيوأجوبةقواعد

الوسيلةفيكتاب

غزوةفيجرىبماومقارنتهاالشاملبلادالتتارغزوحادثةفيكتاب

برمته()ساقهالاحزاب

)التسعينية(بمصرمحنتهفيكتاب

لجوابواالدنيا،سماءلىإليلةكللىوتعاتباركالربنزولفيكتاب

والمطالعالبلدانباختلافوقتهاختلافعن

القولوتحرير،وقدرتهلىوتعاتباركالربإرادةعلىالكلامفيهكتاب

العالية"المطالب"فيالرازيكلامعلىذلكفي

سيناابننظمعلىالفلاسفةتوحيدعلىالكلام

كثير()شيءبذلكيتعلقوماالقلتين،حديثعلىالكلام

لا؟أمثابتهووهلعمر،عنخليفةبناللهعبدحديثعلىالكلام

؟المحفوظهوألفاظهوأي

أولعننسألك"جئنا:فيهالذيحصينبنعمرانحديثعلىالكلام

الامر"هذا

النونذيدعوةعلىالكلام

يشقكثير)شىءبذلكالمتعلقةوالاجوبةالفقهفروععلىالكلام

(.ضبطهويعسرإحصاؤه

الحجمتعةعلىالكلام

651

64

97

65

56

173

88

86

59

74

88

88

86

86

95



بذلكيتعققوما،الخبريةوالصفاتوالاستواءالعلومسائلعلىالكلام

أهلمنوغيرهملجبريةواوالقدريةالجهميةعلىالردمن

كثيرةمجلداتعلىيشتملما،والبدعالاهواء

الاربعين""فيالرازيكلامعلىمفردكلام

وغيرالنهارطرفيالمستعملةالاذكارفيهجمعمختصر،،الطيبالكلم

ذلك

الكيلانية

(.الطلاقفيالعلهااللمعة

...الاشعريعقيدةفيجواب=الماتريدية

المدينةأهلمذهبتفضيلفيقاعدة=الصالكية

الدباهيالدينشمسلىإرسالة=المدنية

الصفاتفيمسألةالمراكمثمية=

والاتحاديةالملاحدةعلىالردفيالاسكندريةالمسائل

البدنيفارقوهللجسد؟امعالقبرفييعذبوهلالروحمسائل

ذلكونحو،لموتابعدويعقلبصورةيتصوروهل،لموتبا

)مصنفاتالاحكاممنبذلكيتعلقومالخلعواالطلاقمسائل

مجلداالعشريننحوذلكمجموع(عديدة

متعدد؟أوواحدهوهلوغيرها،والعلومالشعرمحلفيمسائل

المتكلمينببعضعندالمسماةالاختياريةالافعالفيكعيرةمسائل

("لحوادثا"حلول

أكثر،الجبريةوعلىالقدريةعلىوالردالقدر،مسألةفيوأجوبةمسائل

مجلدينمن

652

86

98

55

293

52

39

61

98

98

98



قتالوفي،وغيرهغازانمعقدمواالذينالتتارقتالفيوأجوبتهامسائل

الاحلافوقتال،ملطيةونصارى،النصارىمنالبيعاتأهل

لمحاربينو]

(ذكرهتقدمما)غيرالاستغاثةفيوقواعدمسائل

الشفاعةمسألة

بالاستفاضةالشهادةمسألة

الواسطةتسمىمسألة

مجلداتمنهبيض(مصنفات)عدةولو]زمهاالرحالشدمسألة

عديدة

للبغوي"المصابيح"كتابعلىالاجازةفيمسألة

كثيرةنقولعلىوتشتمل("،المراكشية":تسمىالصفاتفيمسألة

المخالفينشبهعنفيهاأجابالعلو،فيمسألة

)نظم(القدرفيمسألة

خلقهوبينلىتعااللهبينالمباينةفيمسألة

الاخوةيسقطلجداأنفيمسألة

يجوز؟هل،قبضهقبلفيهالمسلمبيعفيمسألة

وروحهالانسانعقلفيمسالة

هوهل"،عقولهمقدرعلىالناسأخاطبأن"أمرت:قولهفيمسألة

!ييم؟كلامه

سبعةلىإباطناالباطنلذلكنوباطنا،للقرانأنيدعيفيمنمسألة

أبطن

653

99

69

301

301

301

ثه1

301

87

87

02

98

09

59

09



لهاالنذوروفي،حدثتمتىالمشاهد

للحسينالمنسوبالمشهد

(القرانفي)المصرية

المنبجينصرلىإكتبهارسالة=المصرية

المنطقعلىالردفيمصنفان

القدريةالشيعكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج

..العقلتعارضدرء=لمنقولواالمعقولبينلموافقةا

السلفبأقوالالقرانتفسير=الاستدلالعنمحردةالسلفنقول

ذلكونحوالمهر،بهيستقروماالشغار،نكاج

التتارملكهولاكولسانعلىوردسؤالجوابوهو.الهلاوونية

الواسطةتسمىمسألة(=والخلقلحقا)بينالواسطة

الناجيةالفرقةعقيدة=الواسطية

للتجيبيكتبهاوصية

كرارش!في،لمهاجريالابنوصية

!!!

654

06

06

55

43

74

58

89

79



فهرسا56

ال!يتصدر

لهالواصفونيقولماذا

فثلتهالحروفثلاثيسمما

زمانهأهلفاققدعالفايا

وماالمسمىحلفيأحسن

بهيسمولملغزيماثل

كلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

عقالالعقولإقدامنهاية

حقاللهوعدبانشهدت

أهلللمجدفهواللهمجدوا

تخالهاكالزجاجتهافتحجج

حيلعنيغنيكماالصبرففيفاصبر

امرئخصالأعجبتكإذا

كبرعنالغيلانابابنوهجزى

مماهوألذهوحديث

السمواتربلىإالفقيرانا

أنعماعليناللهإن

وزينبسعادذكرىمننيذرا

655

لشعر

القافية

لحصرا

جميعه

وبديعه

لمثلبا

والادب

لمالمعا

ضلال

الكافرينا

كبيرا

مكسور

هانا

يعجبك

سنمار

وزنا

تيلاحا

لها

لمحصبوا

لعددا

3

02

7

13

2

3

2

3

12

2

2

12

2

67

لصفحة

1،448

21

23

03

03

118

118

124

125

143

313

933

424

425

452



الافكاروزادتالمصابعظم

نيرماوالفراقالتصبرعز

إماميوقضىحبراي

سلاطقاسيةالناسقلوب

الابصارنعشكلهيبةخشعت

الامامالتقيالبرلمصاب

وأسمعااصمالناعيبمصرعك

العلماءخاتميامثوىطبت

دمبغيرتبكوافلاالمصابعم

كبيرلمصابفاجميلاصبرا

مع1المدتجريالتيميالفتىلفقد

العانيمقلةياالدمعانسجامفيخذي

بكائيعليكيقنعنيكانلو

راقيدمعهطرفبعدكبعدهل

الغمامكسحبسحيدموعييا

الالسلاملهفبكىدهاخطب

الفنااخرهفإنتشاءماعش

فقدهعزالذيالدنياعالممصد

وعددالهامداتبالربوعقف

تسجمجفنالرزءهذاكفءما

ارقدلاا

نيحزاأ

سلاملاا

نشاط

لانوارا

نسجاما

معااد

لاتقيا:اا

لحكموا

تمور
ادعلصوا

نيجفاأ

ماءبد

راقي

سجام

لاياما

غنىولا

بعده

وبدد

لمويا

31

-02

76س

42

53

43

48

34

36

15

35

52

15

18

66

747

56

73

57

06-

63

765

68

71

75

97

83

85

88

09

29

69

89

60

91



المحبةبنارقلبيعذبوالقد

بالثنياتتقضىعيشلله

القمريحجببالدياجيأهكذا

مضرمنالمختارعلىالصلاةثم

ورودالمماتلهحيكل

اصطباريمنيوقلرزئيجل

مقالةالخبيثعنيمبلغمن

فدعاوأردتمنخذموتيا

أبددائماحمداللهالحمد

فخرافاقالذيالماجدأيها

الفظنذويفاقتفطنةلهمنيا

يضاهيهضدعنجلعالمايا

و]بتغواالسجنفيوهونافقوهلئن

فاخرهمناقبهمنأيا

ونحمدمخلصيننشكرالله

لمعتذرعذرلاحصحصالحق

تدبزاالاصفياءخلالسبرت

غدرو]أوالواشونعذلإنسيان

وفضائلافوائداالانامفقد

تسيلالخدودصحنعلىدموعي

657

لأحبةا

تيصبايا

لمطرا

مطر

خلود

لاعمارا

بفرنده

الورع

الوردا

الاقران

والمنن

يعانيه

وتوذدا

غامره

ونوحد

بصير

تاملا

خبرولا

جلائلا

طويل

127

55

97

26

25

82

13

22

3

24

71

43

5

5

15

526

534

953

547

954

551

552

553

558

056

561

563

563

565

057

573

573

574

575



الصيراعدمالذيالقلبأيهاألا

يتكتماأنالكونسراليومأبى

جللهائلعراناجسيمخطب

وابتهلواالرحمنلىإتوبواقوميا

المتقيالامامالشيخنعيلما

العلماأقصحياتيميةابنيا

!!!

658

صبرا

يتكلما

المقل

رجل

تقي

فهما

38

35

57

18

03

27

576

957

581

585

587

958



العلميةالفهارلى

المفصلةالشيخترجمةفهرس+1

لموضوعاتاعلىالشيخمصنفاتفهرس.2

مصنفاتهعنفوائد+3

متفرقةفوائد+4

وغيرهالشيخاطلقهامشهورةعبارات.ه





المممملهالسمحلرجههفهرس-1

ونسبتهوكنيتهونسبهاسمه*

تيمية"ابنب"تلقيبهسبب-

محمدجدهلاملقب"تيمية"-

الاسلامبشيختلقيبه-

نسبهسياق-

ولادته:كم

ومكانهازمانها،-

سرته:أ!ث!

اخوته

تيميةابناللهعبدالدين-شرف

معهاوتلطفهبامهالدينشرفبر-

جمتهترمنوشيء-وفاته

الرحمنعبدالدينزين-

تيمية(ابنالسلامعبدبنالحليم)عبدأبوه

الحرانية(عليبنالرحمنعبدبنتالنعم)ستأمه

الفاسمأبوالدينبدر:لأمهأخوه

بيتهأهلعلىالثناءنن

دمشقإلىحرانمنأسرتهمعانتقاله*

الانتقالسبب-

661

5

،432

5،18،32،446

0،31،334336

034

436-437

031،334

9،02،03

316،034

،318336



تاريخه

مصاعبمنواجهوهما

دمشقلىإقدومه

للعلموطلبهنشاته

)667(سنةالدائمعبدابنمنهسمعشيخاول

معهالمشايخلاحدوقصة،حافظتهقوة

مثلهيرلمبانهصغرهفيوصفه

عظيمشأنلهليكوننعاشإن:بعضهمقول

بهاوعنايتهالحديثكتبمنمقروءاته

مراتأحمدمسندسمع

الكبيرالطبرانيمعجمسمع

والاجزاءالكبارالكتبسمع

لحسابوللخطتعلمه

أتقنهاحتىالقويعبدابنعلىأياماالعربيةفيقرأ

سنةعشرةبضعابنوهوالفنونجميعفيبراعته

البلوغدونوهوستدلوناظر

ففهمهسيبويهكتابتامل

النحوفيبراعته

كلياإقبالاالتفسيرعلىإقباله

الفقهلاصولإحكامه

وتقوىوعبادةوزهد،وديابة،وعفافصلاحفينشأته

لبحثووالمطالعةبالعلمشغفه

662

8

8

9

6،7،447،33

7

7

7

7

7

8

32

7

7

7

7

9،01



أهلهاعلىيستدركهوما،العلوممنعليهيفتحما-

فرطمنالفصلاءفيتعجبصغرهفيالمحافليحضر-كان

لخصوماوإفحامهذكائه

اقلاوسنةعشرةتسعولهافتى-

سنةعشرةتسعنحوولهوالتأليفلجمعافيشرع-

شيوخهحياةفيالعلماءكابرمنصار-

سنةوعشرونإحدىولهبوظائفهأبيهموتبعددرس-

:أحداثمنفيهاجرىومامصرلىإالشيخاستدعاء*

العقيدةأجلمنالبريدعلىمصرلىإالشيخاستدعاء-

بعدمالاميرإشارةمعمصرلىإالذهابعلىالشيخإصرار-

لذهابا

أعدائهمنعليهوخوفهمالشيخلتوديعكثيرحلقخروج-

عظيماًمجلساجامعهافيوعملغزةمدينةالشيخدخول-

مصرلىإالشيخوصول-

والامراءالقضاةحضره،وصولهعقيبمجلسعقد-

حجتهوإبداءوالثناءالحمدمنالشيختمكينعدم-

الحيسمنالشيخإخراجفيسلارسعي-

عدمعلىوتصميمهمراتعدةالسجنمنالشيخاستدعاء-

الاجابة

التوتجهمنفيههومافيهيذكردمشقلىإالشيخمنكتاب-

وغيرهاالكسوةمنشيئايقبللموأنهاللهلىإ

الدينحسامالاميرمنبطلبالسجنمنالشيخخروج-

مهنا

663

،9

7

703-8

8

8

8

8

9

01

9

32

9

32

9

03

03

03

03

03

03

03

03

31

31

31



مصرفيالمناظرةمجالسحضورعنالقضاةاعخذار

دارفيمقيموأنهخروجهيتضمندمشقلىإالشيخكتاب

شقيرابن

أيامامهناابنعنالشيخسفربتأخيرسلاررسم

فيهجرىمابعضوذكر،خروجهبعدللشيخمجلسعقد

مصالجبمصرإقامتهفيأنفيهيذكرالشيخمنكتاب

ئد1وفو

وغيرهمالدينبدرلامهوأخيهوالدتهلىإالشيخمنكتب

مصرفيمنهالصوفيةشكاية

بالنبيالاستغاثةمسألةفيالشيخعلىاللهعطاءابندعوى

علمهمنفيهظهرالعدلبدارللشيخمجلس!عقد

كثيرشيءوشجاعته

الظريقنصفمنإرجامحهثمالشاملىإبتسفيرهالرسم

الديلمبحارةالحاكمسجنفيسجنه

أحديمكنولم907سنةالاسكندريةلىإالشيختسفير

مصاحبته.من

عليهللقراءةأصحابهمنجماعةمنهناكإليهالتوجه

معهو]لبحث

مقاصدهموانقلابإليهاتسفيرهمنغرضهم

،البدعمنوتوبتهم،الاسكندريةفيعليهالنالسإقبال

ضلالهمكشففيبعضهموكتابة

أشهرثمانيةالإسكندريةفيبقائهمدة

القاهرةإلىوعودتهالاسكندريةسجنمنلشيخخروج

664

315،9

316-8

،328-9322

332-3

9

033،3

،331،2535

8

341-2

31

31

31

31

31

32

33

33

32

33

33

33

33

33

33

34

34



علىوتقديمهلهوإكرامهللشيخالناصرالسلطاناستقبال-

العلماءكل

قضيةفيالوزيرعلىالسلطانمجلسفيالشيخإنكار-

لجاليةابزيادةالذمةأهللباستغيير

البعضواعتذار،إليهالناسوتردد،بالقاهرةالشيخسكن-

منهبدرمما

المصالحمنفيهاجرىمايذكرمصرمنللشيخكتاب-

الكثيرلخيروا

دمشقفيبيتهمنالكتببعضاسث!يخاطلب-

هـ271سنةدمشقلىإالشيخقدوم-

بذلكوفرجهملتلقيهالناسخروج-

جمعوسبعسنينسبعدمشقعنغيابهمدة-

شيخ*

مئتينمقكثرشيوخهعدد

شوخهكترة-

سلامةالخيرأبيابنأحمد-

شيبانبناحمد-

الدينزينالمقدسينعمةبنالدائمعبدبنأحمد-

الهرويبكرأبو-

البغداديالدينجمال-

الصيرفيابنيحيىالدينجمال-

مكيبنتزينب-

القواسابنالدينشرف-

665

342،253-345

345

347

347-934

934

253،355

355

355

،733

447،6

447،6

447،6

447،5

447

447

447،6

447

447



الحنبليعمرأبيابنالدينشمس-

علانبنالغنائمأبو-

البخاريابنالدينفخر-

الاربليالقاسم-

عبدبنالكمال-

الرحيمعبدالكمال-

عساكرابنالدينمجد-

العربية()فيالقويعبدابنأبومحمد-

المقدادالنجيب-

اليسرأبيابن-

تلاميذه*

العقيدةبصفاءوتفردهم،الشيختلاميذ-حال

مقابلتهمفيالشيختلاميذيقفالتيالفرق-انواع

لكنهموالكفار؛المبتدعةعلىيردونانهمالناس-يزعم

الشيخطلاببهيقومبمايقومونلا

لهوالانتصار،الشيخمعالأدببحفظ-الوصية

حقمنعليهملهبماتلاميذه-وصاية

المنصورةالطائفةهم-انهم

المحناشتدادبسبباحيانا-ضعفهم

والاهانةوالاذىالحيسمنلهموقع-ما

بنفسهلهنيميةابنوإخراجالمزيالامام-سجن

666

ح،6447

447،6

447،6

6

447،6

447،6

447،6

7

447

447،6

366

366-371

371-372

375

،373374

374

793

026،893-993



والاذىالحبسمنالفيمابنلهتعرض-ما

له-محبتهم

الكتابهدافيسمذكرمرنعداد*

الرقيإبراهيم-

الحزامينشيخابنالواسطيإبراهيمبناحمد-

الذهبيلحافظا-

الواسطيالدينرضي-

بخيخبناللهسعدالدينسعدبنمحمدالدينشرف-

احمدبنمحمدالدباهيالدينشصس-

الموصليالشهرزوريابن-

البعلبكيعبيدانبنمحمودبنالرحمنعبد-

ليالبرزاالدينعلم-

الدينتقيشقيربنالاحدعبدبناللهعبدبنعمر-

الصائغابنمحمدالدينفخر-

الزملكانيابنالدينكمال-

الهاديعبدبنأحمدبنمحمد-

القيمابنالدينشمسبكرابيبنمحمد-

الفتحأبواليعمريالناسسثدبنمحمد-

الامديالدينشمسالاحدعبدبنمحمد-

اللهعبدابوالمالكيرشيقبناللهعبدبنمحمد-

نورالدينالصائغابنمحمدبنمحمدبنمحمد-

667

،355-3560

9

،944

312،8

9

8

-93

93

34

69

36

26

35

83

32

35

91

35

35

3

93

18

35

35



الدينشرفالمنجىبنمحمد

المزبدالحجاجأبوالدينجماليوسف

للعلم:ونشرهوإفتاؤهتدريسه

العشريندونوسنهوالتدريسللفتوىتأهله

وعشرونإحدىوسنهموتهبعدأبيهوظائفتولي

،902،حفظهمنالجمعأيامالقرانتفسيرفيأخذ

،9التفسيرفيدرسهوصف

ذلكوسبب،العظيمالخيرمندروسهفيحصلما

فصيحجهوريبصوتتلعثمولاتوقفبلاالدرسيوردكان

العصرلىإلجمعةابعدمن:الشيخدرولصطول

أهلهفيهفاقإلاالفنونمنفنفييتكلميكنلم

،41وجههاعلىالاجتهادشروطفيهاجتمعت

الدليلعليهيقومبمابلبمذهبيلتزملمأفتىإذا

معينبمذهبيفتيلاسنينعدةبقي

388-2الفقهيةاختياراتهمننبذة

الحبسفيوهوالعلمنشره

2524،31،3287،بمصرللعلمنشره

بدمشقللعلمنشره

8337عليهالنالصواقبال،بالإسكندريةللعلمنشره

2-634ابتداءيدعوهكتاباأحدلىإالشيخيكتبلم

يسألهلمنأجوبةكاشماالشيخكتاباتأكثر

668

35

12

9

9

32

91

02

9

31

13

91

16

93

33

34

93

33



*علوهه:

ودقائقهالفقه-

ودرايةرو]يةلحديثا-

فيهوالتوسعالتفسير-

الفرقومعرفةالدينأصول-

الفقهأصول-

بالتاريخالناسأعرفمن-

والفلسفةلكلام1علم-

العربية-

وأخلاقهصماتهمح!

البصيرةوصفاء،العلمكمال-

المرالحقيقولبليحابيولايداهنلا-

الاطلاعسعة-

مجددامئةالسبعرأسعلىبعث-

كملمامثلالعالمفيأحديكمللم-

اللهلىإالتوجهمنالسجنفيوهوالشيخعليهكانما-

السلطانيالادرارقبولوعدم

زهده-

كرمه-

وهووالعملالعلمفيوالامامة،الكمالصفاتإليهانتهت-

الثلاثينفي

المفرطةالشجاعة-

966

،33،168447

،3335،447،168

،3336،447

33

33

33

34،447

،3334

،036376

168-916

916

373-374

376

031

33

33

11-12

،3396،1793



)يقهرهاللخصممداراةوعدم،البحثفيحدةتعتريه

وصفح(بحلم

تنحلحتىالمسألةعليهأشكلتإذااسمتغفارهكثرة

لجماعواوالملبسالمأكلشهواتعنفارغ

النفوسفيكلامهتاثيرقوة

وابتهالهتضزعه

حفظه

والاحاديثللاياتاستحضارهسرعة

صغرهمنبديهتهسرعة

والفهمالادراكقوة

لهالعامةحب

البعيدةالبلادفيسمعته

لنفسهانتصارهعدم

وفرحهبالسجنابتهاجه

السجندخولاختياره

بامهبره

والدتهمعحاشيتهورقةتلطفه

إليهمالكتبوارسالهإخوانهمعتلطفه

بسببهاحداييؤذىانيحبلا

عليهكذبأواذاهمسلملكلالشيختحليل

يعاتبأنيحبولاأصحابهمنأحدعلىعتبلهليس

بسببهاحد

067

،01-11

035-353،1

8

4

316-7

318-9

،323

6

323-4

17

38

16

8

36

8

16

16

9

35

93

33

31

31

26

32

32



الاصحاببعضعلىوالتخشينالتغليظمنيجريقدما-

الاصلاحالقصدفإنما

والمبتدعينالمخالفينعلىمسلولاسيفاكان-

..هالدولرجالمنالشيخيكنلم-

الخلقئةصفاته*

فصيح،الصوتجهوري،القراءةسريع-

مناظراته3ل!

الكبارعلىوتفوقهصغرهفيمناظراته-

المناظرةفيقطعهأحدّانيعلملا-

والشكرالحمدفيالمرحلابنمعمناظرته-

أيضامعهثانمبحث-

...(البيعالله)وأحل:قولهفيمناظرة-

("الحموية"فيمناظرته-

(07)5سنة(مخلوف)ابنمعمصرفيالمناظرات-

917سنةالطلاقفتياحولمناظرته-

027سنةالطلاقفيأخرى-مناظرة

الاحمديةمع507سنةمناظرته-

إلاحمديةحالفيجزءالشيخكتابة-

("الواسطيةالعقيدة"حولمناظرته-

المجالسفيجرىوما""الواسطيةفيالمناظرةحكاية-

الشيخ(كتبه)مماالثلاثة

671

-324

،228

-145

-157

-163

-248

-262

32

12

25

9

13

16

16

25

31

93

93

24

24

25

03



المناظرةمجلسفيللعقيدةإملاوه-

المناظرةفيالشيخغضب-

ذلكلىإاحتاجلمااضطرارانفسهعلىالشيخثناء-

المناظرةحضرالذيالاميرعلىالشيخثناء-

الشبهاتعنهمأزالفدبأنهخصومهبعضاعتراف-

المناظرةفيالكلمةوجمعالعامةللمصلحةالشيخمرامحاة-

ويطالعواليستعدوالمجالستأخيرلىإالمناظرينسعي-

منهممخابمنويحضروا

جماعةابنبدرالدينمعالشيخمناظرة-

براءةالشيخمعالمجالسبعقدالمقصودأن:السلطانكتب-

ساحته

الرافضةشيوخبعضمعمناظرته-

عليهوظهورهملمالكياللقاضيالشيخأخويمناظرة-

عليهوظهورهعدلانللابنتيميةابنالدينشرفمناظرة-

ونحوهمالبدعأهلمحاربةفيجهوده*

البدعأهلجملة-

الجهمية-

الاتحادية-

بانواعهاالصوفية-

الفقهاءمقلدة-

الزنادقة-

672

264-265

266،392،903

266-267

275

283

992-003

928

311

261

233

031-311

311

924،366

،17-252،328

،932367

367

368



السلطةمشايخ

ونحوهموالاجنادالامراء

العامة

المنجمون

والنصارىاليهود

المعتزلة

القدرية

()المعولالتتر

)الكسروانيون(الرافضة

شاعرةلاا

الذمةبأهليتعلقماالسلطانعلىإنكاره

لمنكراعنوالنهيلمعروفباالأمرفيجهوده

جمالا(ا)لجهادوا

السجنفيوهوالحقفيقوته

بهالمساجينوانتفاعالسجنفيوهواللهلىإدعوته

عقيدتهعنتزحزحهعدم

السجنفيوهواعدائهعلىدعاؤه

الوصفيتجاوزأمروجهادهشجاعته

عليهودعاؤهلهوإغلاظه()غازاننوبةفيقيامه

وببولايخطلوشاهونائبه)غازان(لملكبااجتماعه

المغولعلىوجرأتهإقد]مه

شقحبوقعة

673

371

037

037

371

371

371

371

023

924

345

031

033-331

،255

،228،932033

916-171

017

017

022-223،226



المعركةفيالشيخحالوصف-

الكراماتمنفيهاجرىما-

الكلمةونفوذوالمنعةالعزةمنالشيخفيهكانما-

الرافضةكسروانأهلقتال-

منعودتهبعدوالتهنئةبالزيارةالشيخعلىالناس-عكوف

الجبلفتح

لجبلافتحبخصوصالناصرالملكلىإالشيخرسالة-

الحبسفيالمنكرعنونهيهبالمعروفأمره-

غازئاالمصريلجيشابمتوجهه-

السلطانمنتهيبهعدم-

بمصرإقامتهوقتلهرتبماقبولهعدم-

بيدهالسجنمنالمزيللحافظإخراجه-

لجهادواالثباتعلىوالخليفةالسلطانحثه-

بالشطرنجيلعبمنعلىإنكاره-

نثواالشيخعلىالثناءترت

القلانسيابنالدينجمال

المزيالدينجمال

العيددقيقابن

الذهبي

الفارقيرشيد

اليعمريالناسسيدابن

674

227-922

224

228

0،23-232-233

234

232

235-247

033-331

171

345

031

026

171،227

352

342،346

12

171،448،172

،15،32،3335

03

16-91



(الاسلامشيخ)اخوالدينشرف

الخوسيىالدينشهاب

الحنفيإلقاضيعليالدينصدر

ليالبرزاالدينعلم

وقد،الحزامينشيخبابنالمعروفالوالسطيالدينعماد

والاعتبارالتذكرة:سماهابذلكخاصةرسالةكتب

الزملكانيابنالدينكمال

الهاديعبدبناحمدبنمحمد

رشيقابناللهعبدبنمحمد

المالكيمخلوفابن

النحاسابن

الشيخأعداء*

المالكيالاخنائي

جماعةابنالدينبدر

الجاشنكيربيبرس

الحنفيالدينجلال

عدلانابنالدينشمس

المرحل()ابنالوكيلابنالدينصدر

الهنديالدينصفي

السكندرياللهعطاءابن

سعدابيبنتبنالدينفخر

القروي

675

337

448

346

444،91-944

355-387

،1314،15،448

،3593

93

347

448

934،441

333

025،261

255

025،803،312

925،261

258

332

312

925



332الآمليالدينكريم

925نيالزملكاابنالدينكمال

25.925.803013-0،251المالكيمخلوفابن

213الرفعةابنالديننجم

062صصرىابنالديننجم

925334.337،نصرالمنبجي

453الفقيه،البكريالديننور

25،2162-آ55واهانتهمالشيخخصومضرب

793اعدائهامراليهالما

346347عليهمقدرتهبعدعنهمعفوه

35353-0،352تحللاوانهااذيتهمعنونهيه،اذاهعمنعفوه

346347السلطانيعاقبهملاحتىاعدائهعلىثناؤه

347منهمبدرعمااعتذارهم

الاسلامعزفيهماعليهمواشتراطه،لهأعدائهخضوع

منهميظهرحتىوالعهودالوعودقبولمنلامتناع1و،لسنةو

348الفعل

الشيخلهتعرضالذيالأذيأنواع!

251313،903،ونصفسنةالجبلبقلعةبالجبحبسه-

252الاتحاديةشكايةبسببونصفسنةأيضالجبباحبسه-

033الديلمبحارةالحاكمبسجنحبسه-

253منهاببرجبالاسكندريةحبسه-

493الطلاقمسالةاجلمنبالقلعة-حبسه

676



الرحالشدمسألةبسبببالقلعهحبسه

الحبسفيإكرامه

عليهلحقدو،حسده

الحموية""تأليفهبسبب)896(سنةمحنته

(07)5سنةالمحنةبقية

كانتجمعتلوحسنةمرائيللشيخرئيتالمحنةبعد

تامامجلدا

حولوالمناظرةمعتقدهعنوالسؤال7(0)5سنةمحنته

("الواسطية"

المناظرةالمجالمسفيجرىماحكاية

الجاشنكيروتأليبالشيخضدالمصريينسعي

عربيابنفيكلامهبسبب)707(سنةمحنته

الحلفمسالةفيفتياهبسبب72(0)718.سنةمحنته

بالطلاق

وإعمالالرحالشدبمنعفتياهبسبب)726(سنةمحنته

القبورلزيارةالمطي

أعدائهمنالشيخعلىوالخوف،المحنةهذهفيالامرسدة

بيتهكبس

الرويبضةتاليب

لهالمخادعة

عليهالفقهاءخواطرإيغار

عقيدتهببطلانالنداء

677

893

،893438

16،263

924،253-257

253

258

258-262

262-603

025

3

393-593

693-434

793

18

17

17

255

.255



175-تكفير
243القصصواختلاقالارجاف-
257الاذىبأنواعفيهالسعي-

257معروفونالشيخأذىفيسعواالذين-

94،2،393،493893الحقمنيراهبماالافتاءمنمنعه-

152المناظرةفيحجتهإبداءمنمنعه-

952عقيدتهعنرجعالشيخانادعاء-

عندهمنواخراجهاوالورقوالاقلام،الكتبمنمنعه-

438لاصحابهرسائلبعضمنهاوبقي،بالفحميكتبفصار

926لهوىوالخلافمنخصومهنفوسفيكانما-

275793،وتعصبهموكيدهمتمالؤهم-

353عليهالادبإساءة-

053ضربهومحاولةبهالتفرد-

252بالقتلتهديده-

263الاحقادذويمنبهالوشاية-

251عليهالحطفي-كتب

فضائله،منشيئاوذكر،مثالبهعدفيكراسةعمل-بعضهم

083واحداواحداأصحابهعلىبهايدوروأخذ

381الكراسةهذهكتبالذيهذامثلفي-القول

صدقهثمفهمهثمعقلهفييفتقدفانماالشيخعلىيطعن-من

382-383سنهثم

385-386فيهخصومهانتقدهمابعض-رد

678



السلطانموافقةوعدمبقتلهالاغراء-

بهمووقوعهالأذىمنلهأعداؤهتمناه-ما

بالابتداعتهامها-

تومرتابنمثلالملكأخذبمحاولةتهامها-

عليهلتزويرووالتحريفالكذب-

وسجنهمإخوانهاذية-

الشيخآزرواالذين*

القزوينيالدينإمام-

الباجي-

المشدجاغان-

الجزري-

اخوهالقزوينيالدينجلال-

الناصرالسلطان-

سلارالدينسيفالامير-

المالكيالتونسيالدينشمس-

النمراوي-

عيسىبنمهناالامير-

المالكيالزواويالديننور-

الزيارةمسألةفيللشيخانتصرواالذينالعلماء*

الحنبليعبدالحقبنالدين-صفي

المالكيالوليدأبيبنعمر-أبو

967

893

793

943

266

،255،264،925،265

،266،326،793141

،251335

256

903،312

254،255

903

257

341-445

903

333

903،312

311

334

418

042



الشافعيالكتبيابن-

البغداديالرحمنعبدبن-محمد

الحنبليالبتيابنعبدالمحمودبن-يوسف

شر*

تقويمه-

عنهأعرضثمصغرهفييسيراشيئانطم-

بيتمئةنحوفيالفارقيالرشيدللغزحله-

نظمهمنالابياتبعضر-

عنهايسألمسائلفيمطولةقصائدله-

وفاته*

يوماوعشرينبضعةمرض

أيامعشرةكليختم،ختمةثمانينوفاتهقبلالحبسفيقرأ

طيبتانأنهمارسائلهإحدىفيواخباره،عينيهيشتكيكان

وفاتهزمان

مكانها

الغسلقبلأصحابهمنجماعةوأقاربهدخول

الناسوازدحاملجمعاكثرة

لجنازةاحضرمنعدد

والبكاءالشديدالحزن

لجنازةاسيروصف

عليهبالصلاةالناسأممن

مراتعدةعليهصلي

068

02

-045

،18

،18

،18

،443

41

41

42

02

92

45

02

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44

44



الدكاكيناقفال-

ووقتهالدفنمكان-

القليلإلاعنهاماتخلف-

تركهمماوغيرها،لجنازةباالتبرك-

كثيرةحسنةمرائيلهرئيت-

ومدائحه،مراتيه*

مراثيهكثرة

المعجم:حروفعلىرثاهمنذكر

التركيالمىابنقصيدة-

لهاخرىقصيدة-

لهاخرىقصيدة-

الماردانيالنحويالدينبدرقصيدة-

التبريريالدينشهابابنإبراهيمالدينبرهان-قصيدة

الجعبريالدينتقيقصيدة-

الخضريالدينجمالقصيدة-

الذهبيالدينشمسالحاقظقصيدة-

الشيخجوابمدجفيالفارقيالدينرشيدقصيدة-

مدحهفينيالزملكاابنأبيات-

الشبليالدينزينقصيدة-

لهأخرىقصيدة-

الورديابنالدينزينقصيدة-

ومدحهالشيخرثاءفيبخيخبناللهسعدقصائد-

681

،15

44

44

44

44

44

44

55

57

57

48

55

03

94

94

!6

55



الشيخخصومذلفيهايذكرقصيدة

بهايمدحهلهقصيدة

مدحهفيلهاخرىقصيدة

مدحهفيلهفياخرىقصيدة

الشيخمعالاصحابقيامعدمفيلهابيات

جهلاومتابعتهحبهفيعذلاابدىفيمنلهأبيات

الشافعيسلارابنقصيدة

الحنبليالدينشمسالشيخمرثية

لهاخرىمرثية

النبريزيالدينشهابقصيدة

لهأخرىقصيدة

اللهفضلبنأحمدالدينشهابقصيدة

الحنبليالمؤمنعبدبنالدينصفيقصيدة

الشيخبهايمدحالحنبليالبعليطاهرابيقصيدة

بالمتيمخضرالمعروفبناللهعبدقصيدة

لهاخرىقصيدة

غانمبنالدينعلاءقصيدة

المقرئالرحمنعبدبنقاسمقصيدة

لهاخرىقصيدة

البغداديمجيرالدينقصيدة

لهأخرىقصيدة

لهأخرىقصيدة

682

563

563

565

057

573

573

547

581

585

483

485

538

947

588

525

534

463

457

046

468

471

475



-قصيد

-قصيد

الحلبيالاثيرابنمحمودة

البغداديالدقوقيمحمودة

لهاخرىة

لهاخرىة

مدحهفيالطوفيالدينلنجمة

مصرأهلمنجتديرجلة

رثائهفيلبعضهمة

لبعضهمرثائهفية

الشيخرثاءفيلبعضهمة

لبعضهمة

!!!

683

794

518

313-314

553

574

575

586



(الموفموعاقعلى)الشيخمممنفاقف!رس-2

:القرانوعلومالتفسير*

القراناقسام

القرانامثال

العلماءمنجماعةعلىتفسيرهاأشكلآيات

مجردةالسلفبأقوالالقرانتفسير

بالاستدلالكبيرةقطعة-القرانأولتفسير

ذلكونحوللتذكركتبتهبعضها:فيويقوليات1وسورتفسير

وغيرهالقرانفيفيهوردومااللقاءفيجواب

إسماعيلهوالسلامعليهإبراهيمولدمنالذبيحإنفيجواب

آفة(!لينفروالمؤمنون>رماكات:لىتعاقولهفيلحنبليةبادرس

البسملةفيبالسكريةدرس

مرة(غير)شرحه"أحرفسبعةعلىالقرآن"أنزل:حديثشرح

القرآنفضائل

(...رليهماعبدولناليأتها>:لىتعاقولهعلىالكلامفيقاعدة

الاثارمنفيهوردومابذلكيتعلقوماالقرانتحزيبفيقاعدة

النبيوقول(،كنتولغملونبماالجئة>ادخلو:لىتعاقولهفيقاعدة

بعمله"لجنةامنكمأحددوخل"لن!!:

غزوةفيجرىبماومقارنتهاالشاملبلادالتتارغزوحادثةفيكتاب

برمته()ساقهالاحزاب

684

53

53

04،435

،3804

04

04

88

29

09

09

53

71

83

19

173



النونذيدعوةعلىالكلام

سبعةلىإباطناالباطنلذلكوأنباطنا،للقرآنأنيذعيفيمنمسألة

أبطن

السلفبأقوالالقرانتفسير=الاستدلالعنمجزدةالسلفنقول

:العقيدة*

العقليةلجواهرابإثباتالقولإبطال

بهاحتجواماوابطال،العالمبقدمالقولإبطال

واحدإلاعنهيصدرلاالواحدإن:القولإبطال

تومرتلابنبالمرشدةتتعلقأجوبة

شعبانونصف،الرغائبكصلاة،المبتدعةتالصلوفيأجوبة

لا؟أمالشكلكريهوهل،والعالمالعرشفيأجوبة

(...الكنائسفيقواعد)و]نظر:وأحكامهاالكنائسفيأجوبة

عاشوراءيومالبدعمنيفعلوعما،النصارىأعيادعنالنهيفيأجوبة

عرشهعلىسبحانهإنه:يقولوفيمن،لخلقهلىتعاادنهمباينةفيأجوبة

ذلكفيالسلفقوالو،بذاته

الصغرىالاحاطة

الكبرىالاحاطة

لإخنائيةا

..الاستواء.فيجواب-الاربلية

النه(كلامفي)الازهرية

685

86

09

56

56

56

07

49

77

98

87

87

،435،943

55



مةستقالاا

نيالأصبهاعقيدةشرح=الأصبهانية

لجحيماأصحابمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء

الكمالصفاتتتضمنقاعدةالأكملية=

)الكبير(الايمان

البعلبكية

البغدادية

الكلاميةبدعهمتأسيسفيالجهميةتلبيسبيان

القلبيةالأعمالفيالعراقيةالتحفة

والشرعالقدربينلجمعاوحقيقة،والصفاتللأسماءالاثباتتحقيق

والصفاتللأسماءالاثباتتحقيق=التدمرية

بمصرمحنتهفيكتاب=التسعينية

الباطللجدلاتمويهعلىالعاقلالرجلتنبيه

الحمويةالفتياعلىالمصريةالاعتراضاتجواب

المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب

الهلاوونيةالتتار=ملكهولاكولسانعلىوردسؤالجواب

اللجاجمنفيهوقعماورفع،الحلاجحالعلىجواب

يشبههوماليالشاذلحسناأبيحزبعلىجواب

بدمشقالامارةبقصرلمناظرةاعندعليهااوردعمالجوابا

فيهأخطأوفيماعليهموالرد،أعمالمنيفعلونهوماالمرازقةعنجواب

بالكلمةلنصارى1ولجهمية1احتجاجفيجواب

686

45

51،793

55

55

42

52

62

43

69

09

87

201

29



عشريننحومنبالاستيلاء،تأولهمنقولوإبطالالاستواءفيجواب

وجها

("الاربلية"تسمىلا؟أمحقيقةهوهلوالنزولالاستواءفيجواب

ماتأنهو]ختارحي؟هوأوماتهلالخضرفيجواب

العبد؟عليهيعاقبهلالمعصيةعلىالعزمفيجواب

مرضهفيع!ي!النبيبههمالذيالكتابفيجواب

لهمبقلوبهمخفراءلهموهلومخيرهم،التترمنالكفارفيجواب

تأثير؟

وغيرهالقرآنفيفيهوردومااللقاءفيجواب

حكامهاوالمعيةفيجواب

الرقيإبراهيمالشيخعنهسألهلجنةافيربهمالنساءرويةفيجواب

(كثيرةأجوبة)انظر:بهللتعريفعرفةيومالقدسزيارةفيجواب

الحنفية،منوغيرهالماتريديوعقيدةالاشعريةعقيدةفيجواب

لماتريدية"ا"تسمى

"كذبفقدمتىبنيونسمنخيرأنا:قالمن"ءلمجيم:قولهفيجواب

يكفرهلممنعلىلردو،فرعونكفرفيجواب

لا؟أمسبهيجوزوهلمعاويةبنيزيدفيجواب

ميتاأحياالمشايخبعضإن:يقولفيمنجواب

نيالاصبهاالدينمحصيجواب

ذإصحبهمنيسمىوهلنبيا؟الرسالةقبل!النبيكانهلجواب

صحابيا؟ذاك

687

98

88

19

09

69

19

88

39

69

29

49

39

49

19

69

59

39



لا؟أمالذاتعلىزائدةهيوهلالصفاب،فيالحلبية

الصغرىالحموية

الكبرىالحموية

و]لنقلالعقلتعارضدرء

الاضحويّةرسالتهفيسيناابنعلىالرد

عربيابنعلىالرد

الاستغاثةفيالبكريعلىالرد

فيوجها=كتابثمانيننحومنالنفسيبالكلامالقائلينعلىالرد

بمصرمحنته

كبيرمجلدالمتطق،علىالرد

الصحيحلجوابا=النصارىعلىالرد

الرافضةكسروانأهلعلىالرد

"التعارضدرء"علىأوردهفيماالشريشيابنالدينكمالعلىالرد

(مصنفات)عدةاليقينتفيدلااللفظيةالادلةإن:قالمنعلىالرد

(كثيرة)قواعدالمعادمنكريعلىالرد

البحرينلىإرسائل

الحموية=الحمويةالرسالة

لماالمدنية"تسمى،الدباهيالدينشمسالشيخلىإكتبهارسالة

لماالمصرية"تسمى،المنبجينصرالشيخلىإكتبهارسالة

688

09

،43،111!

،144،924

256،928

36-37

09

59

56

53

58

37

58

58

85

83

83



لما"العدويةتسمىمسافر،بنعديالشيخبيتلىإكتبهارسالة

الزملكانية

الاسكندريةالمسائل=السبعينية

للرازي("المحصل"اولشرح

الدينأصولفيالغزنويكتابأولشرح

الرازيللفخر("الاربعين"كتابمنمسألةعشرةبضعشرح

ولياليعادىمن":بهمنفرداالبخاريرواهالذيالاولياءحديثشرح

عنيسألتارة(.مرات)شرحه.("لمحاربةبابارزنيفقد

فيهالمذكورالترددعنيسألوتارة،مجموعه

مرِات()شرحه،النزولحديثشرح

(المتقدم("الايمان"كتاب)غير،لاسلام1والايمانفيجبريلحديثشرح

(مرات)شرحه("موسىادم"فحبئ:حديثشرح

مرات)شرحه"مؤمنوهويزنيحيننيالزايزنيلا":حديثشرح

(عديدة

الاصبهانيعقيدةشرح

!ي!الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم

بالثنويةتتعلققاعدة=الصعيدية

الانبياءمعجزاتإن:قولهمفيالفلاسفةعلىالردفيالصفدية

لمالعابقدمقولهمإبطالوفي،نفسانئةقوىالسلامعليهم

أغبدوألتاستايهالى>تعاقولهعلىالكلامفيقاعدة-العبودية

(...رليهم

968

،0430

،13

84

44

57

56

57

01

01

01

01

57

15

57



مسافربنعديالشيخبيتلىإرسالة-العدوية

الواسطية""بوتعرف،الناجيةالفرقةعقيدة

("لحوفيةا"تسمىعقيدة

البدعيةوالزيارةالشرعيةالزيارةبينالفرق

الشيطانولياءوالرحمنأولياءبينالفرقان

عزالربيستحقهممافيها،الضابطوماالكمالصفاتتتضمنقاعدة

(""الاكمليةتسمى،وجل

إرسالهنو!ي!،محمدإرسالفيلىتعااللهبرحمةتتعلققاعدة

النعماجل

بالثنويةتتعلق"الصعيدية"بتعرفقاعدة

لمالعافيخيركلوأن،بالرسالةالاعتصاموجوبفيجليلةقاعدة

عمدأوجهلاإما،مخالفتهمفمنشروكل،الرسلمتابعةفأصله

المجرداتإبطالفيقاعدة

نفاتهاعلىوالردالرويةإثباتفيقاعدة

الاولياءكراماتإثباتفيقاعدة

الرفاعيبنأحمدوالشيخ،القنصييونسالشيخأحوالفيقاعدة

بالاحتسابالايماناقترانفيقاعدة

بإسلامالمقرونالإحسانوفي،بالاحسانالمقرونالايمانفيقاعدة

الوجه

الاصلهذافيضلمنضلالوبيانوالتوحيد،الايمانفيقاعدة

096

،87،258

268

49

06

53

87

07

72

83

62

65

81

81

96



الاتحادأهلعلىالردفيقاعدة

و]لنارالجنةبفناءقالمنعلىالردقيقاعدة

الاختياريةبالافعاليتعلقنهو،للهالشكرفيقاعدة

الاشاراتمنيظهرونهوماالاحمديةالشيوخفيقاعدة

التدمريةوالقدر=الصفاتفيقاعدة

و]ستطاعتهالعدمفيقاعدة

وإبليسيةومشركيةمجوسيةأقسامثلاثةنهموالقدريةفيقاعدة

الوهميةالقضايافيقاعدة

ضلالةبدعةكلنو،والبدعةالسنةعلىالكلامفيقاعدة

التومرتابنألفهاالتيالمرشدةعلىالكلامفيقاعدة

الممكنعلىالكلامفيقاعدة

الكلياتفيقاعدة

المتشابهاتفيقاعدة

ونكيرمنكريسألهمهلالمقربينفيقاعدة

وحكمهمالنصيريةفيقاعدة

والآخرةالدنيامصالحعلىيشتمللتوحيد1والايمانأنقيقاعدة

متلازمانلحقيقةواالشريعةأنفيقاعدة

لعبادتهالخلقحلقإنمالىتعااللهأنفيقاعدة

الصلاةالعبدبهيحاسبماأولأنفيقاعدة

الكفرشعبمنشعبةلىإترجعالبدعجميعأنفيقاعدة

قولهفسادعلىدليلففيها،مبتدعبهايحتبئايةكلأنفيقاعدة

196

59

07

64

66

71

72

73

07

83

67

07

82

71

77

73

63



يطلانعلىدليلففيه،مبتدعبهيحتجعقليدليلكلأنفيقاعدة

قوله

لمججمالنبياتباعأصلهصالحعملكلأنفيقاعدة

عنهالنهييجبوالاختلافالفرقةلىإداعياكانماأنفيقاعدة

أتباعهوعند،الوحيهو!ييمالنبيعندالالهيالعلممبدأأنفيقاعدة

لايماناهو

هوىواتباعظنعنإلاتكونلا!حمالزسولمخالفةانفيقاعدة

وبينبينهاوما،النبويةوالهدايةالدعوةفيالقرآنطريقةبيانفيقاعدة

الصوفيةوالطريقةالكلاميةالطريقة

والنقلبالعقلالنبواتتقريرفيقاعدة

والمقابلةلجبرافيومسائلالذور،حلفيقاعدة

لانسولجنالىإع!ؤالنبيرسالةفيقاعدة

الحسنىاددهأسماءشرحفيقاعدة

الاماملكلاممتضمنةوهي.عبدوسابنرسالةشرحفيقاعدة

الدينأصولفيأحمد

فرقة"وسبعينثلاثعلىأمتيستفترق:"كي!قولهفيقاعدة

الحدوثإفراد:ققالالتوحيدعنسئللماالجنيدكلامفيقاعدة

القدمعن

ونحوهمالاقطابوفي؟شرعيأصللههلالخرقةلباسفيقاعدة

الاسمهذافيواصطلاحاتهمالناسواختلاف،لجسمالفظفيقاعدة

و]لماللاهل1والنفسعلىورسولهاللهمحبةتقديموجوبفيقاعدة

296

63

08

67

62

71

08

73

64

76

73

07

72



علىالواجبةبحقوقهوالقيام،!شيمبالنبيبالوسيلةيتعفقفيماقاعدة

علىبهاامتازالتيخصائصهوبيان،ومكانزمانكلفيأفته

الاممجميععلىأمتهفصلوبيان،العالمينجميع

يتناهىلاومايتناهىفيماقاعدة

الرضافيكبيرةقاعدة

للهالعبدومحبةللعبداللهمحبةفيكبيرةقاعدة

السلامعليهمالانبياءعصمةفيجوبةوقاعدة

وداعيهعابديهمنالربقربفيقاعدتان

القاهرية

سببه؟ماالعلوالقلوبقصد

والاصطلامالفناءفيقو]عد

ذلكيتبعوما؟وينقصيزيدهلالايمانفيواجوبةقواعد

وفيوالمقابلةالاقترانعندتأثيرلهاهلالنجومفيوأجوبةقواعد

الهلالرويةوفيفيه؟المنجمينقوليقبلوهل؟الكسوف

ذلابونحو

الوسيلةقيكتاب

)التسعينية(بمصرمحنتهفيكتاب

لجوابواالدنيا،سماءلىإليلةكللىوتعاتباركالربنزولفيكتاب

لمطالعوالبلدانباختلافوقتهاختلافعن

القولوتحرير،وقدرتهلىوتعاتبارلبالربإرادةعلىالكلامفيهكتاب

("العاليةلمطالبا"فيالرازيكلامعلىذلابفي

396

-9607

72

62

64

66

68

59

67

49

81

56

88

86



سيناابننظمعلىالفلاسفةتوحيدعلىالكلام

أولعننسألكجئنا":فيهالذيحصينبنعمرانحديثعلىالكلام

الامر"هذا

بذلكيتعلقوما،الخبريةوالصفاتوالاستواءالعلومسائلعلىالكلام

أهلمنوغيرهملجبريةواوالقدريةالجهميةعلىالردمن

كثيرةمجلد]تعلىيشتملما،والبدعالاهواء

الاربعين""فيالرازيكلامعلىمفردكلام

الكيلانية

...الاشعريعقيدةفيجواب=الماتريدية

الدباهيالدينشمسلىإرسالة=المدنية

الصفاتفيمسألة-المراكشية

والاتحاديةالملاحدةعلىالردفيالاسكندريةالمسائل

البدنيفارقوهللجسد؟امعالقبرفييعذبوهلالروجمسائل

ذلكونحو،لموتابعدويعقلبصورةيتصوروهل،لموتبا

المتكلمينببعضعندالمسماةالاختباريةالافعالفيكثيرةمسائل

("لحوادثاحلول"

أكثر،الجبريةوعلىالقدريةعلىوالردالقدر،مسألةفيجوبةومسائل

مجلدينمن

(ذكرهتقدمما)غيرالاستغائةفيوقواعدمسائل

الشفاعةمسألة

الواسطةتسمىمسألة

مجلداتمنهبيض(مصنفات)عدةولوازمهاالرحالشدمسألة

عديدة

496

59

88

86

98

52

39

98

98

69

301

301

61



كثيرةنقولعلىوتشتمل"،المراكشية":تسمىالصفاتفيمسألة

المخالفينشبهعنفيهاأجابالعلو،فيمسألة

)نظم(القدرفيمسألة

خلقهوبينلىتعااللهبينالمباينةفيمسألة

وروحهالانسانعقلفيمسالة

سبعةلىإباطناالباطنلذلكنوباطنا،للقرآنأنيدعيفيمنمسألة

ابطن

لهاالنذوروفي،حدثتمتىالمشاهد

للحسينالمنسوبالمشهد

(القرآنفي)لمصريةا

المنبجينصرلىإكتبهارسالة=المصرية

المنطقعلىالردفيمصنفان

القدريةالشيعكلامنقضفيالنبويةالسنةمنهاج

..العقلتعارضدرء=لمنقولواالمعقولبينلموافقةا

التتارملكهولاكولسانعلىوردسؤالجوابوهو.الهلاوونية

الواسطةتسمىمسألة(=لخلقوالحقا)بينالواسطة

الناجيةالفرقةعقيدة=الواسطية

وعلومه:لحديثا*

لمصابيح"ا"كتابعلىإجازة

توريزأهللبعضكتبهاإجازة

أصبهانلاهلإجازة

596

87

87

98

09

09

06

06

55

43

58

301

89

89



مسموعاتهفيهاذكرسنتةلاهلإجازة

غرناطةلاهلإجازة

يبينوضعيف،يشرحهصحيحمنعنها،يسالحاديثفيكثيرةأجوبة

بطلانهعلىينبهوباطل،ضعفه

الفقهابوابعلىوغيرهحمد"االامام"مسندمنكثيرترتيب

مرضهفي!ي!النبيبههتمالذيالكتابفيجواب

كذب"فقدمتىبنيونسمنخيرأنا:قالمن"!:قولهفيجواب

الدوارس"القبورخير":قولهفيجواب

الاحاديث(منذكرما)غيركثيرةاحاديثشرح

الهمدرءفيمسعودابنحديثشرح

نقسيعلىالظلمحرمتنيإعبادييا"ذر:بيأحديثشرح

ولياليعادىمن":بهمنفرداالبخاريرواهالذيالاولياءحديثشرح

عنيسألتارة(.مرات)شرحه."لمحاربةبانيبارؤفقد

فيهلمذكوراالترددعنيسألوتارة،مجموعه

اللهرضيالصديقبكرلابيجمي!النبيعفمهالذيالدعاءحديثشرح

كثيرا"ظلمانفسيظلمتنيإ"اللهم:عنه

(مرات)شرحه،النزولحديثشرح

الولاء"لهماشترطي":لعائشةجميوالنبيوقول،بريرةحديثشرح

خير"منسلفتماعلىأسلمت":حزامبنحكيمحديثشرح

"صلاةكلدبرتدعنلا":لهجمييهالنبيوقولمعاذحديثشرح

"بالنياتالأعمال":حديثشرح

696

89،168

89

701

401

69

39

201

601

501

401

501

401

501

601

601

401



صليتكمامحمداالوعلىمحمدعلىصلاللهم":حديثشرح

("إبراهيماالعلى

(مرتغير)شرحه"أحرفسبعةعلىالقران"أنزل:حديثشرح

غريبا("الاسلامبدأ":حديثشرح

(ت1مر)شرحهلماموسىادمفحبئ":حديثشرح

الكافرلمالمسلمايرثلا":حديثشرح

مرات)شرحه"مؤمنوهويزنيحينالرانييزنيلا":حديثشرح

(عديدة

منحذفيإلاأسواطعشرةفوقأحديضربلا":حديثشرح

لمااللهحدود

سكين"بغيرذبحفقدقاضياجعلمن":حديثشرح

فرقة"وسبعينثلاثعلىامتىستفترق:"ع!م!مقولهفيقاعدة

("واغتسلوغسلوابتكر،بكر"منلمجيم:قولهفيقاعدة

الله"بكلمةفروجهقاستحللتم":قولهقيقاعدة

لا؟أمثابتهووهلعمر،عنخليفةبناللهعبدحديثعلىالكلام

؟المحفوظهوألفاظهيو

ولعننسألكجئنا":قيهالذيحصينبنعمرانحديثعلىالكلام

الامرلماهذا

للبغويلماالمصابيح"كتابعلىالاجازةفيمسالة

هوهل"،عقولهمقدرعلىالناسأخاطبأنأمرت":قولهفيمسألة

عصئه؟كلامه

796

01

73

99

88

88

59



*الفقه:

شعبانونصف،الرغائبكصلاة،المبتدعةالصلواتفيأجوبة

(...الكنائسفيقواعد)وانظر:حكامهاوالكنائسفيأجوبة

وغيرهالوسطمنقطعفيالوقففيأجوبة

فيحكمهمما،الناسبعضرآهإذاالحجةذيهلالرويةفيأجوبة

الاضحية؟

جائزوأنهبعض،خلفالمذاهبأصحاببعضصلاةفيأجوبة

(...زيارةفيجواب)انظر:للتعريفالقدسزيارةفيكثيرةاجوبة

الصلتمنوردتمسائلعنكثيرةاجوبه

الاحكامبهاالشارععلقالتيالاسماء

التحليلبطلانعلىالدليلبيان

الاقتسامحادثةفيالكلامتحرير

الكلامتحريرحفير=مسألةفيالتحرير

والايمانالتطليقبينالفرقانتحقيق

الفقهفيالمحرر(""كتابعلىتعليقة

لتحليل1والتكفيربينالتفصيل

التيمممنبمسائلتتعلققاعدة=الضروراتلاربابالعباداتتيسير

بين...لجمعو

(،الطلاقمسألةفي)المصريةالديارمنعليهورداعتراضجواب

مجلداتثلاثفيطويلجوابوهو

خلفهم؟يصلىهلالبدعأهلعنجواب

896

001

77

301

29

79

75

13،51

293

58

293

393



الرحبةمنوردسؤالعنجواب

زرعمنوردسؤالعنجواب

ماردينمنوردسؤالعنجواب

تملكهلموائاعادتثمالرجلأحياهاإذاالمواتارضفيجواب

؟اخرىمرةلاحياءبا

لنفعوصلاحيتهاالعينتهيؤعليهالمعقودهل،الاجارةفيجواب

هيوهل؟ملكهعلىالعينفييحدثماوهلالمستأجر؟

؟القياسوفقعلى

الوضوءعلىالتسميةفيجواب

والوترالصيحفيالقنوتفيجواب

بها؟يتزوجأنلههلالزانيماءمنالمخلوقةفيجواب

وأحكامهاالمشتركةالمظالمفيجواب

متحركحيئولدذاكإذبطنهاوفيماتتمسلمةامرأةفيجواب

؟بالدرجمقدرةهيهل،لجمعةاساعةفيجواب

الوتربعدجال!االركعتينصلاةفيجواب

رمضانهلالغمإذاوفيما("،تصومونيومصومكم":قولهفيجواب

لا؟أمالصوميجبهل،الثلاثينليلة

مسلممنولدبطنهاوفيماتتنصرانيةفيجواب

بخلافصحيحاحديثايجدثم،مذهبعلىتفقهفيمنجواب

مذهبه

ماتثممحرمفعلعلىعزمفيمنجواب

996

79

79

79

79

201

201

99

301

301

201

001

301

29



للأربعةموافقغيرمذهبيانا:يقولفيمنجواب

قبللجمعةاقبلالمسجدفيتفرشالتيالسخادةفيمبسوطجواب

المصليمجيء

المصريةالفتاوى=تيميةابنفتاويمنالمضيةالدرر

البحرينلىإرسائل

(مصنفات)عدةللنساء؟تباحهلالقبورزيارة

الولاء"لهماشترطي":لعائشةلمجي!النبيوقول،بريرةحديثشرح

"صلاةكلدبرتدعنلا":لهجمي!النبيوقولمعاذحديثشرح

منحدفيإلااسواطعشرةفوقأحديضربلا":حديثشرح

("اللهحدود

منهقطعة-الفقهفي"العمدة"كتابشرح

ذلكفيالنصوصبينوالجمعلمجييه،النبيئحجصفة

بذلكيتعلقوماالحائضطواف

المكيةالعمرة

المصريةالفتاوى

واليمينالطلاقبينالمبينالفرق

المائعاتفيوقعتإذاالميتةفي

تيسير":تسمى،الصلاتينبينلجمعواالتيمممنبمسائلتتعلققاعدة

"الضروراتلاربابالعبادات

اللمعة".=اللمعه"سماهاقاعدة

بينالتفصيل="والتحليلالتكفيربينالتفصيل"سفاها:قاعدة

التكفير

007

01

01

85

06

01

01

58

95

06

06

95

93

74

82



قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

علىةقا

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

المبينالفرق("=واليمينالطلاقبينالمبين"الفرقسماها:

الطلاقبين

الضماناستقرارفي

والصيدالذبائحعلىالتسميةاشتراطفي

الصلاةفيالاستفتاحاتفي

علىالكلاموتحرير،يحرمومامنهايحلوماالاطعمةفي

لخبائثواالطيبات

الحيضأنهاواختارالاطهار؟أوالحيضهيهلالاقراءفي

والمسكراتالأنبذةفي

؟يباحهلالعدوفيالانغماسفي

الابمنالاستئذانوقي؟النكاحعلىالبكريجبرهللجدافي

يجب؟هل

الصلاتينبينالجمعفي

الاستيظان؟لهايشترطهللجمعةافي

فيهوالترغيبلجهادافي

الحسبةفي

والاغتساللحمامافي

لجمعةايومالاذانينبينالصلاةفي

لجائزةو]اللازمةالعقودفي

البياعاتمنونحوهمالتوزقوالعينةفي

الامامخلفالقراءةفي

107

77

08

82

08

82

08

81

99

76

89

97

08

82

99



قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

عدةقا

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

قاعدة

العددعلىالكلامفي

النكاحفيالمحرماتفي

الشريحيةالمسألةفي

؟المقطوععلىيجوزوهل،الخفينعلىالمسحفي

الاعمالاولالصلاةانفي

مكفرةالمسلمينأيمانجميعأنفي

ذلكوغيروالنكاحالبيعفيوالشروطالغرر،بيعفي

فيهالقولتفصيلوفيالصلاةتاركفي

الطمأنينةتاركفي

عليهيجبوماذاآكلها،حكموبيان،لحشيشةاتحريمفي

الشبابةتحريمفي

بالشرطوالفسوخالعقودتعليقفي

حقيقةالايمانمنبالطلاقلحلفاأنتقريرفي

الارحامذويتوريثفي

عذر؟لغيرالنسكغيرفييجوزهلالرأسحلقفي

الكتاباهلذبائحفي

النهي؟وقتفيتصلىهلالاسبابذواتفي

الصبيمالزكاةفي

لا؟أميجوزهلالبساتينضمانفي

علىحجةثلاثيننحوفيهاذكر،لحمهيؤكلمابولطهارةفي

ذلك

207

83

08

89

77

93

78

77

77

82

97

93

89

83

76

81

81

78



والمنكراتالفواحشمنالعباداتتطهيرفيفيقاعدة

("واغتسلوغسلوابتكر،بكرمن"لمجم!م:قولهفيقاعدة

("اللهبكلمةفروجهن"استحللتم:قولهفيقاعدة

حرامنهو،الشطرنجلعبفيقاعدة

والمقيدةالمطلقةالكفارمعاهدةفيقاعدة

الصائممفطراتفيقاعدة

اليمينفيالكفارةمقدارفيقاعدة

الصلاةمواقيتفيقاعدة

لهموالدعاءالامرلياونصيحةوجوبفيقاعدة

تحقيق"=والايمانالتطليقبينالفرقانتحقيق":سماهاكبيرةقاعدة

بينالفرقان
عدلقواا

والايمانالنذورمنمسائلفيفقهيةقواعد

وبالريح؟بالشمستطهرهلالارضوفيالاستجمار،فيقواعد

الشهادتينفيقو]عد

وما،وإبقاؤهمنهاهدمهيجوزوماحكامها،والكنائسفيقواعد

هدمهيحب

وأحكامهاوالمياهالمائعاتفيعد1قو

محلل؟إلىيفتقروهل،الرهنمنيحلوماالمغالباتفيقواعد

إبدالهوفيمنها،يعتبروما،الواقفينوشروط،الوقفقيقواعد

ذلكونحوالانتفاعتعذرعندبيعهوفي،منهباجود

307

-74

97

76

97

97

78

77

65

27

74

89

96

77

74

74

75



غرهمنعلىالمغروررجوعفيقواعد

الننبابورمي،الخيلسباقفيقواعد

الوضوءنواقضفيقواعد

حدلههلوالفطر،القصرفيهيجوزالذيالسفرفيكثيرةقواعد

العباداتمنذلكوغير،الصلاةفيالنيةفيجوبةوقواعد

السماعتحريمفيوأجوبةقو]عد

الزانيةنكاجتحريمفيوأجوبةعدقو

كثير()شيءبذلكيتعلقوماالقلتين،حديثعلىالكلام

يشقكثير)شيءبذلكالمتعلقةوالاجوبةالفقهفروععلىالكلام

ضبطه(ويعسرإحصاوه

الحجمتعةعلىالكلام

(الطلاقفيالعلهااللمعة

)مصنفاتالاحكاممنبذلكيتعلقوماوالخلعالطلاقمسائل

مجلدالعشرين1نحوذلكمجموع(عديدة

قتالوفي،وغيرهغازانمعقدمواالذينالمتارقتالفيوأجوبتهامسائل

الاحلافوقتال،ملطيةونصارى،النصارىمنالبيعاتأهل

لمحاربينوا

بالاستفاضةالشهادةمسألة

الإخوةيسقطلجداأنفيمسألة

يجوز؟هل،قبضهقبلفيهالمسلمبيعفيمسألة

ذلكونحوالمهر،بهيستقرومالشغار،نكاج

407

77

99

76

64

97

74

86

95

293

61

99

301

74



فقه:اصول*

يتأوللاوماالنصوصمنيتأولمابينالفرقفيجواب

منقبلهكانمنبشرعمتعبداالوحيقبل!النبيكانهلجواب

الانبياء؟

الاعلامالائمةعنالملامر

أقسامثلاثةنهو،جماعالافيقاعدة

الاستحسانفيقاعدة

قبله؟أوالفعلمعهيهلالاستطاعةفيقاعدة

المحكمالعلمفيقاعدة

لا؟أممعتنمذهبتقليدعليهيجبهلالعاميأنفيقاعدة

الافعالتعليلفيقاعدة

المالكية"":تسمى،المدينةأهلمذهبتفضيلفيقاعدة

هي:يقولمنعلىوالردعدة،مسائلفيالقياستقريرفيقاعدة

القياسخلافعلى

للأحكامالنصوصشمولفيقاعدة

حقيقهيكونهلخضإذاالعاموفيوالمجاز،الحقيقةلفظفيقاعدة

ذلكفيالامديالسيفمعوالبحثمجازا؟أو

يكونهل،و]لاطلاقالعمومبوصفلىتعااللهشرعهفيماقاعدة

والتقييدلخصوصابوصفمشروعا

جماعوالإالنمقتعارضمنيطنفيماقاعدة

الفقهاءأقوالنقلعالبها،الفقهأصولفيكبيرةقاعدة

507

59

74

75

66

65

97

83

75

76

76

78

97

74

74



المنهيتركجنسمنأفضلبهالمأمورفعلجنسأنفيكبيرةقاعدة

عنه

محاسنهوذكراحمدالاماممذهبتفضيلفيكبيرةقاعدة

و]لتقليدالاجتهادفيقواعد

وهل؟الحقأخطأإذايأثمهل،الشريعةفيالمجتهدفيقواعد

ذلكونحوواحد؟المصيب

عنه؟المنهيفساديقتضيهلالنهيفيقواعد

المدينةأهلمذهبتفضيلفيقاعدة=المالكية

والر!ائق:والزهدوالأخلاقالتصوف!

منكرعنونهيبمعروفأمرفيإليهكتبتمسائلعنأجوبة

القلبيةالاعمالفيالعراقيةالتحفة

سائرالاجناسعلىالناسصالحتفضيل

أفصل؟ذلكأيوذكرهوأسمائهاللهبكلامالتشاغلفيجواب

الصوفيةيذكرهالذيوالوجدالذوقفيجواب

نيالداراسليمانأبيكلامعلىالرضافيجواب

الفرجوحفظالبصرغضفيجواب

الشيطانفشيخهلهشيخلامن:يقوللمنجواب

ذنبهإلايخافقولاربهإلااحديرجونلا:عنهاللهرضيعليقولشرح

موضعمخيرفيالقادرعبدالشيخكلامشرح

والمذمومالمحمودبالصبرتتعلققاعدة

والتوكلالاخلاصفيقاعدة

607

78

75

75

75

81

85

52

52

39

29

69

39

201

701

19

07

64



علىةقا

قاعلىة

قاعلىة

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

علىةقا

قاعلىة

علىةقا

علىةقا

علىةقا

قاعد

علىةقا

بالعقلوتقريرهالاخلاصفي

واسراوهوشرحهالاستغفاوفي

منأفضلهووهل،وغيرهبالدعاءلمالظامنالاقتصاصفي

العفو؟

والتهليلوالتحميدالتسبيحفي

أفصل؟يهماأوالمحبةالخلةفي

والعزلةالخلطةفي

بينوالفرق،الشبهمنلاهلهاالشيطانيلقيهوما،الخلواتفي

والبدعيةالشرعيةالخلوة

الامةهذهفيومعناهاالسياحةفي

الاختياريةبالافعاليتعلقنهو،للهالشكرفي

حكامهووأسبابهالتبكرفي

والرضاالشكرفي

الاشاواتمنيطهرونهوماحمديةالاالشيوخفي

والشكرالصبرفي

والووعالزهدفيالمستقيمالصراطفي

الجميلوالهجرالجميلالصفحفي

والحلمالعلمفي

الاحكامفيأصللهاليسنهوالاصطلاحيةالفتوةفية

الشرعية

أفصل؟أيهم،و]لصوفيةالفقراءفي

707

64

65

68

71

65

72

63

96

07

82

63

64

62

68

96

68

07

63



أفصل؟أيفمالشاكر،والغنيئالصابرالفقيرفيقاعدة

وشفائهاالقلوبأمراضفيقاعدة

،المضرةودفعالمنفعةجلب:بعلتينتعللالحسناتأنفيقاعدة

بالعكسوالسيئات

لحدودوالجهادباوالعقابوالثوابوالذئملحمداأنفيقاعدة

بانسابهملاالعبادبافعالتتعلق

الظلم،السيئاتوجماع،العدلالحسناتجماعأنفيقاعدة

الدنيافيالذنوبومراتب

الولايةعلىتدللاالعاداتخوارقأنفيقاعدة

بكتابيكونأنبدلالافعالوللمقالاتوذمحمدكلانفيقاعدة

رسولهوسنةالله

وأحوالهمومراتبهمالصفةأهلفيقاعدة

حسناتالسيئاتتبديلفيقاعدة

النفوستزكيةفيقاعدة

بلسانهوهلوغيرها،الجماداتمنالمخلوقاتتسبيحفيقاعدة

لا؟أمالحال

ذلكفيوقعوما،عبادهوحقوقلمجيمرسولهوحقاللهحقفيقاعدة

التفريطمن

أفصل؟الطائفتينأفيتتضفنالعلماء،ومدادالشهداءدمفيقاعدة

الوسواسذمفيقاعدة

الحجةذيعشرفضائلفيقاعدة

التصوففيالعريفابنكلامفيقاعدة

807

63

73

67

73

67

63

68

71

08

97

73

68



ونحوهمالاقطابوفي؟شرعيأصللههلالخرقةلباسفيقاعدة

أفصل؟يهمالفقراءومشايخالعلممشايخفيقاعدة

حالكلفيأحدلكلأحدكلعلىالعدلوجوبفيقاعدة

لابنهلقمانوصيةفيقاعدة

المجزدونالفقراءأحدثهقيماقاعدة

الرضافيكبيرةقاعدة

وصبراللهفيامتحنفيمنكثيرةقواعد

السماعتحريمفيجوبةوقواعد

وغيرالنهارطرفيالمستعملةالاذكارفيهجمعمختصر،،لطيبالكلم

ذلك

والتراجم:والتاريخالسير*

ماتأنهواختارحي؟هوأوماتهلالخضرفيجواب

أفصل؟يهماأعنهمااللهرضيوبلالالعباسفيجواب

عنه؟اللهرضيلعليسيفاكانهلالفقارذيفيجواب

لا؟أمسثهيجوزوهلمعاويةبنيزيدفيجواب

والرعيةالراعيإصلاحفيالشرعيةالسياسةفقه

(""القرمانيةوهي،ودوابهوسلاحه!يمالنبيملابسذكرتتضمنقاعدة

وأحوالهمومراتبهمالصفةاهلفيقاعدة

المطلقالامامنهو،السلامعليهالخليلإبراهيمخفةفيقاعدة

الفضيلةمنإمامكلبهامتازوما،الأربعةالائمةفضائلفيقاعدة

معاويةفضلفيقاعدة

907

72

72

66

71

71

62

96

64

01

19

69

49

19

82

63

96

78

19



عنهاللهرضيعليقبر

عنهاللهرضيالصديقبكرابيخلافةفيوأجوبةقواعد

غزوةفيجرىبماومقارنتهاالشاملبلادالتتارغزوحادثةفيكتاب

برمته()ساقهالأحزاب

:متفرقاتث!

الكيمياءإبطال

الرسالة()غيرجاكيرالشيخبيتلىإاجوبة

بغدادمنوردتمسائلعنكثيرةاجوبة

اصبهانمنوردتمسائلفياجوبه

الاندلسمنوردتمسائلعنجواب

الشيطانفشيخهلهشيخلامن:يقوللمنجواب

الكبارالأمراءلى!رسائل

والعلماءالقضاةلىإرسائل

المسلمينبمصالحتتعلقوغيرهاطرابلسلىإ،الشامثغورلى!رسائل

العربملوكلىإرسائل

ومن،دمشقلىإمصرمنإخوانهمنالصلحاءلىإكتبهاكثيرةرسائل

علىيحتويكثيرشيء=السجنومنغيرها،لىإدمشق

عدةمجلدات

وغيرهما،حماةوملكمصر،ملك:للملوكرسائل

وجيلانطبرستانلىإرسالة

بمصرالحنفيةقاضيالسروجيالدينشمسالقاضيلىإكتبهارسالة

071

06

65

17

84

79

69

69

85

84

85

85

86

85

85

84



البصرةأهللىإكتبهارسالة

بغدادأهللىإكتبهارسالة

جاكيرالشيخبيتلىإكتبهارسالة

علوماتتضمن،المسلمينمصالحفيقبرصملكلىإكتبهارسالة

تدمرلاهلرسالة

لملوصهيبالعبدنعم:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنرويماشرح

الو(علىوتكلم.يعصهلماللهيخف

بلسانهوهلوغيرها،الجماداتمنالمخلوقاتتسبيحفيقاعدة

لا؟أمالحال

غيرهبذنبالمرءتعذيبفيقاعدة

ذلكفيوقعوما،عبادهوحقوق!ي!رسولهوحقاللهحقفيقاعدة

التفريطمن

أفضل؟الطائفتينأيتتضمنالعلماء،ومدادالشهداءدمفيقاعدة

العلمفيالخلفعلىالسلففضلفيقاعدة

الامةهذهوخصائص،الخصائصمنأمةلكلفيماقاعدة

عنهاللهرضيعليقبر

متعدد؟أوواحدهوهلوغيرها،والعلومالشعرمحلفيمسائل

للتجيبيكتبهاوصية

كرارش!في،لمهاجريالابنوصية

!!!

711

84

84

84

84

85

701

71

72

66

08

66

67

06

98

89

79



مصنفاتهعق-فوالد2

العبارةوجودةالتصنيفحسنأوتي-

والتقسيمالترتيببجودةتمتازمصنفاته-

مسائلعدةفيمفردةمجلدةكتابته-

منهوسمعتالشيخعلىوقرئتالقدر،مسألةعنجوابه-

وأكثركراسآلافاربعةتصانيفه-

مجلدةخمسمائةتصانيفهتبلغ-

ذلنبوسبب،الشيخكتبوضبطإحصاءيشق-

الركبانبهاسارتمصنفاته-

والليلةاليومفييكتبمامقدار-

النسخبحسبالكتابمجلداتعددفيالاختلاف-

"التعارضدرء"كتابعلىالثناء-

منهتصنيفااكثرلايعلمنهومؤلفاتهكثرة-

السجنفيأوحفظهمنأملاهاالشيختصانيفغالب-

الكتبمنيحتاجهماعندهوليس

منهاشيءوبيض،مسوداتالشيختصانيفمنكئير-

تكمللممنهاجملة

التفسييرفيالشيخألفهما-

تفسيرمائةلنحومراجعته-

ذلكوسبب،المشكلةالاياتبتفسيراهتمامه-

كثيرشيءوبقي،السجنفيوهوألفهمابعضإرساله-

712

13

13

13-14،36،801

02

32

36

701،801-901

32

36،801

،36،3742-43

37

37،448

37

38،55،95،401،448

448

،3804

38



لحكاماعند

("الجهميةتلبيسبيان":كتابعلىالثناء-

الامشقامة"إكتابعلىالثناء-

مقدمتهوسياق"،العاقلالرجلتنبيه":كتابعلىالثناء-

كتبهبعضتسميةفيالاختلاف-

بذلك"السبعينية"سميتلماذا-

("الحموية"كتابعنفوائد-

منهانصوصوسياق("،الحموية"علىالثناء--

بسببهالمحنةوا،لماالحموية"تأليفسبب-

طويلةمجالسفيومناقشتهالماالحموية"قراءة-

("الصفدية"كتابموضوع-

تلاميذهوترتيبجمعمننهاو("المصريةالفتاوى"-

و]لطلاق،الرحالشدمسألتيفيمؤلفاتهكثرة-

("حصينبنعمرانحديثشرح"كتابعلىالثناء-

الرقيإبراهيمعنهسألهلجنةافيربهمالنساءرويةفيجوابه-

الشيخمؤلفاتفيمفردبكتابالمؤلفوعد-

الشيخكتببعضضياعأسبابمن-

ذلكفيالعادةوخرق،كتبهأعيانحفطفياللهلطف-

عليهاالذهبيوثناءسبتةلصاحبإجازته-

كاملاالتتارغزوحادثةفيكتابهسياق-

لهممناظرتهعقبالاحمديةحالفيجزءالشيخألف-

تأليفهاوزمن،ألفتولمن،"الواسطية"تأليفسبب-

713

-45

،51-52،95،83

924،253-8

6

61،2

7

801-9

9

8

173-6

9

8



وغيرهالعراقومصرفي"الواسطية"نسخانتشار

الحرفمسالةفيبالطلاقحلففيمنمسالة

المتجهمةالمعاندينبعضأرسلهاوالصوت

بيتهفيكتبهمنبنسخيحتفظالشيخكان

الطلاقمسألةفيكتبهبعضأسماء

المستقيم"الصراط"اقتضاءتاليفتاريخقي

نصهاوسياقالرحالشدمسألةفيفتياه

("الاخنائية"ظهورمنأعدائهجزع

أقوىوأنها،لحججامنمافيهاوعدد"،"الزملكانية

الاخنائية""منفقها

ليقفواعظيمةنعمةالسجنمنكتبهإخراجفيكان

عليهمحجةتكونأوليهتدوا،فيهاوينظرواعليها

!!!

714

268

278

934

293-493

793

،943441

441



متفرقة!ا-فواق

للنصارىالرافضةمظاهرة-

الامامعلىلخروجواالبغيمنكسروانجبلأهلعليهكانما-

مسلكالجبالاأصعبمنلانه؛حصارهعلىتقدملاالملوككانت-

مساحةواشقها

الرافضةبإشارةوالقتلالنهبمنلحيةالصابجبلوما-

جبلأهلفيعملهملجنسجزاءلجبلافيللرافضةوقعما-

الصالحية

إلامامعصمةفيللشيخالرافضةكبراءمنكبيرمجادلة-

صنفين:علىالمارقيناللهأعداءجهاد-

)التتار(...والطغيانالفجورأهل-1

لجماعة.واالسنةعنالخارجونالمارقونالبدعاهل-2

الاسلاموأئمةالصحابةفيالرافضةلجبلاأهلاعتقاد-

لا،النصارىمعوقيامهمالفساد،منالمسلمينبعسكرالرافضةفعلهما-

التتاربمجيءوفرجهم

شبهمنعندهمكانوماالتتارعلىالمسلميننصرمنالرافضةتألم-

العزاء

إلمنكرةلجبلارافضةأقوالبعض-

باطلةعقائدمنيلقنونهمكانواومالجبلاأهلشيوخهمالعودبني-

الناسوإخافةالطريقوقطعالفسادمنلجبلااهلعليهكانما-

715

223

231

231

232

232

233

236

237

237

238

-238923

923



للخوارحعنهاللهرضيعليبقتالالرافضةكسروانأهلقتالتشبيه-

لمارقينا

للقرانقارئفيهمولامصحفجبلهمفييوجدلم-

شرهمظهرلذلكوأقوىأكثرالتترلكنالتتر،منشرالرافضة-

ودليلهء،الفيفيلهمحقلاالرافضة-

ذلكلىإلحاجةاعندالعامروتخريبالاشجارقطعحكم-

لحجازواوالعراقاليمنلرافضةانكسارلجبلارافضةانكسارفي-

ومصر

الرفضانتشارمنللحدالشيخوصية-

التحريفلىإالتأويللفظعن("الواسطية"فيالشيخعدللماذا-

("التشبيه"يذكرولم"التمثيل"ذكرولماذا-

غيرهمنبالسنةأظهرصارأحمدالامامأنفيالسبب-

أسئلةأربعة""الواسطيةفيللشيخالمخالفونبهاعترضمامجموع-

كذب"تبيينكتابمثلالمحمودةالاشعرياخبارفييصنفلم-

عساكرلابن("المفتري

بذلك؟المعتزلةسميلم-

بذلكالمتكلمونسميلم-

منهمأكثرغيرالحنابلةفيوالمجسمةالمشئهة-

ابتدعهمنولوالحشويةلفظ-

الناسعلىفتراوه1و()الرازيلخطيباابنكذب-

العقيدةجميعتقرأبأنوأمره،الهنديالدينصفيعلىالشيخثناء-

عليه

716

241-242

242

243

243

243

244

245-246

027

271

276

283

292

292

392

592

692

692

792-892



بناحمدعقيدةهيإليهايدعوالتيالعقيدةانتقريرعقالشيخامتناع-

السلفعقيدةبلفقطحنبل

التوحيد""كتابفيخزيمةابنشرط-

الصفاتآياتمن<اللهوضه>فثتم:لىتعاقولهليس-

ممكنبكلالمسلمينكلمةجمععلىالشيخحث-

!!!

717

003

403

503-603

032،322



(1)وغيرهالشيخاطلقهاميث!هورةعباراق-5

منياكبرهوعمنولاعنييؤخذلاالاعتقاد-

)بعضهم(الكلامأصحابالموتعندشكاالناسأكثر-

سنينثلاث()العقيدةفيهاخالفنيمنأمهلت-

كانوماابتدعها،منوأولالإسلامفيحدثتبدعةكلأعلمأنا-

ابتداعهاسبب

دولةرجللاملةرجلانا-

أعطواومافهوماوأعطوازكاء،أوتواوماذكاءأوتواالكلامأهل-

علوما

اعلامالخلفوطريقة،اسلمإلسلفطريقةإنالاغبياء:بعضقول-

وأحكم

كفهورفع،كالذبابإلاهمإن:مخالفيهمنخوفلماالشيخقول-

فيهونفخفيهلىإ

تعلمهلاأينمن:قالهذا،لكأينمن:للشيخقيل-

)الذهبي(بحديثفليستيميةابنيعرفهلاحديثكل-

منهبمذهبهأعلمفأناكتبتهمماشيءفيخالفنيمنكل-

وتمانتهىفقدالضروريةالامورلىإانتهىإذاالكلام-

ني()الزملكامعهفانقطعاحداناظرانهيعرفلا-

الحزامين(شيخ)ابنالاسلامشيخمثلالسماءأديمتحتيرلم

ينصفهأنعليهلوجبالانصافالسلطانمنطلبيهودياأنلو-

قائله.بذكرميزناهالشيخلغيركانما(1)

718

،13

263

911

275

492

228

143

116

033

932

35

267

016

376

267



من(الجهميةتلبيس)بيانكتابتحصيلفيالعلمطالبرحللو-

34-42(الهاديعبد)ابنرحلتهضاعتماالصين

21،61،017()المزينفسهمثلراىولامثلهرايتما-

172العيد(دقيق)ابنمثلكيخلقبقيأنهأظنكنتما-

منالعلماء)بعضلاحمدوالظهوروالشافعيلمالكالمذهب-

276(لمغاربةا
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الرنحبجمصالر!إك

التحقيقمقدمة

وبعد:،اللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهلحمدا

للامام"تيميةابنالاسلامشيخمناقبفيالعليةالاعلام"كتابفهذا

الاسلامشيختلاميذاحدوهو74(،9)تالبزارعليبنعمرحفصابي

لى.تعااللهرحمهماتيميةابن

اثارمنلىتعااللهشاءإنالمباركةالسلسلةهذهلىإضمهرأيناوقد

شيختراجمضمنلتكون،اعمالمنلحقهاوماتيميةابنالاسلامشيخ

وهي:بطباعتها،المشروعاضطلعالتيالاسلام

.قرونسبعةخلالتيميةابنالاسلامشيخلسيرةلجامعا-1

..لجامعاتكملة2-

المعروف،عبدالهاديلابنتيميةابنالاسلامشميخترجمة3-

".تيميةابنالاسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود"ب

ابنالاسلامشيخمناقبفيالعليةالاعلام:الكتابهذاورابعها4-

تيمية.

التواريخكتبفيالمنثورةالتراجمعقديكتملالاربعةفبهذه

تيمية.لابنالمفردةالتراجمفيكتابينأهممعونحوها،والتراجم

كتابهفيالبزاريضيفهاالتيوالزوائدالفوائدتلتقطأنالرأيبادئكانوقد

لمفردةاالتراجمبقيةأسوة،"الدريةالعقود"حواشيلىإوتضافهذا،

وزوائد،جيدةمعلوماتفيهإذ؛لحواشيايطيلقدذلكرأيتلكني،الاخرى
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بالعقودملحقابطبعأنالرأيصائبمنفكان.مباشرةومشاهدات،كثيرة

.فوائدهمنشيءيفوتولا،بتمامهعليهالقارئليقف،الدرية

)1(:المؤلفترجمة*

،البغداديالخليلبنموسىبنعليبنعمر:رجبابنالحافطقال

حفصهأبو،الدينسراج،المحدث،الفقيهالبزار،،لازجيا

تقريبا.وستمائةوثمانينثمانسنةولد

الرشيد،أخيالقاسمابيبنوعلي،الطبالبنإسماعيلمنوسمع

دمشقلىإورحلالكثير،وقرأ،لحديثباوعني،وجماعة،الدواليبيوابن

قراءتهوحضر"،الحنبليةب"الحجارعلى،"البخار!صحيح"بهاوقرأ

الدين،تقيالشيخوجالسكثير)2(،وحلقتيميةابنالدينتقيالشيخ

عنه)3(.واخذ

المؤمنعبدبناللهعبدشيخناعلىعمرو،لابيختمةببغدادوتلا

وأعادمرارا،وحج،القراءاتفيتصانيفهبعضعليهوقرأ،الواسطي

لابن(العثيمين-تحقيق1-46148)5/:"الحنابلةطبقاتعلى"الذيلكتابمن()1

.تلاميذهمنوهو.رجب

و"الرد75-77(،)ص"رجبابنالدينشهابشيوخمنالمنتقى"فيترجمةوله

:الارشد"لمقصداو"(،081)3/:"الكامعةالدررو"(،112-012)صالوافر"

.(631)6/:"الذهبشذراتو"86-87(،)5/:الاحمد"المنهجو"3(،40)2/

انه:رجبابنالشهابوذكر637(.)صهذاكتابهفيالقراءةهذهالمؤلفذكر)2(

.الشاموشيوخليوالبرزالمزي1القراءةهذهحضر

بالفتيا.لهذنو،تيميةابنالاسلامشيخعلىالمحررقراانه:رجبابنالشهابذكر)3(

732



أقامثم،يسيرةمدةببغداد"الخليفةجامع"إمامةوولي."المستنصريةب"

".الضيائيةب"بهامومدة،بدمشق

وتهجد.عبادةذا،لحديثواللقرانالقراءةحسنوكان

.(1)والرقائقالفقهوفي،وعلومهلحديثافيكثيراوصنف

لحجالىإتوجهثميسيرا،بهافأقامبغداد،لىإعمرهاخرفيوقدم

علىفقرأت،والديمعأيضعاالسنةتلكأناوحججت.ربعينوتسعسنة

المزيدية.لحلةبا"البخاريثلاثيات"عمرحفصأبيشيخنا

يومصبيحةحاجر،بمنزلةمكةلىإوصولهقبلاللهرحمهتوفيثم

إنه:ويقال،وسبعمائةربعينوتسعسنةالقعدةذيعشريحاديالثلاثاء

المنزلة،بتلكودفن.الميقاتلىإالوصولقبلوذلك،الاحرامنوبدكان

لى.تعااللهرحمهم،بالطاعوننفساخمسينمننحوومعه

:الكتابعننبذة!لأ

للمؤلف:نسبتهإثبات-1

الوافر"الرد"في842()تالدمشقيالدينناصرابنالكتابهذاذكر

مناقبفيالعليةالاعلامسماها:مفردةترجمةلهوجمع":قال2(11)ص

فيالكفاية"مصنفاتهمنعليهقراأنه"المنتقى"فيرجبابنالدينشهابذكر(1)

:قال"لحديثاعلمفي[العيون:اخرىطبعةقي]والفنونو"،"والتعديللجرحا

لحديثاناسخو"همجالس([الناضراتو"الرياض.الصلاحابنكتابمنأكملوهو

الفقه.فيلهمصنفوبعض"،ومنسوخه
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مذهبعنالعلماءبعضبرجوعتتعلقمنهفقرةنقلثم"تيميةابنالامام

)1(.اللهرحمهالشيخبحوثعلىوقوفهمبعدالمتكلمين

الدرية""الكواكبكتابهفي(3301)تالكرميمرعيالشيخوذكره

مباحثه.جلونقل،كتابهفيعليهااعتمدالتيالكتبمنوجعله51()ص

68(.)ص"الزكية"الشهادةكتابهفيأيضاوذكره

،(1/301):"المكنونإيضاج"فيالبغداديإسماعيلإليهوأشار

97(.1/0)":العارفينو"هدية

الخطية:الكتابنسخ2-

المنجد:نسخة:الأولىالنسخة-

فيقالالمنجد.الدينصلاحالدكتورمقتنياتمنخاصةنسخةوهي

قديممجموعضمن،قديمةنسخةالكتابهذامناقتنيت"وكنتوصفها:

غيربعضها،الاسلاملشيخكثيرةرسائلفيه،الهجريالثامنالقرنمن

..منشور.ولامعروف

وعدد.إليهأشرتالذيالمجموعفيالسابعةالرسالةهيومخطوطتنا

مملوكينسخيبخطكتبتسطرا.عشرونورقةكلفي.ورقة23تهاورقا

بعضيهملكانناسخهانإلا،الصحةعليهاتغلبنسخةوهي.جميل

مناقبفيالعليةالاعلام)كتابمنها:الاولىالورقةفيجاءوقد.الاعجام

(.اللهرحمهالبزارحفصبيأالحافطللامامتيميةابنالاسلامشيخ

622(.)صكتابنافيالموضعوهذا(1)
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ثمالبعليعليبنمحمدربهرحمةفقيرلنفسه"علقهاخرها:فيوجاء

المحرمغرةتمامهووافق،الدارينفيبهلىتعااللهلظفلحنبلياالدمشقي

".اللهحرسهادمشقبباطنالحنبليةبالمدرسةوسبعمئةوخمسينستسنة

الاسلامشيخأصحاباسماءفيهنيلنفسهالناسخبخطالكتابيلي

فيفيهليجمعلنفسهتذكرةجعلهالكاتبأنويبدو.وأعوانهومحببيه

ذكرفيمايستوفلملكنهإليها،ليضيفبياضاوترك،كثيرةأسماءورقتين

المعترضين.ولاالمحبيناسماء

طلبةفقهاءمنكاننهيبدوأنهعلى.الكتابلناسخترجمةأجدولم

عبدالاسلامشرفوقفهاالتيالمدرسةوهيهبدمشقالحنبليةالمدرسة

المنجد)1(.كلامانتهى".بدمشق536سنةلحنبلياالفرجأبيبنالوهاب

:ليدننسخة:الثانيةالنسخة-

نسخةوهي126،1رقمهاهولندا.فيليدنجامعةمكتبةفينسخة

القرنمخطوطاتمنولعلها،الناسخاسمولاتاريخعليهاليس،متأخرة

.عاديبخظوتحريفاتصحيفابالاخطاءمليئةوهيالعاشر،

شيخمناقبفيالعليةالاعلام)كتاب:النسخةمنالاولىالورقةعلى

قدستيميةابنالسلامعبدبن)كذا(الحليمبنأحمدالدينتقيالاسلام

الحافطالفاضلالعامللمالعاالامامالشيختأليفضريحهونورروحهالله

عليهلىتعااللهرحمةالبزارموسىبنعليبنعمرحفصأبوالدينسراج

.(7-9)صالعليةللأعلاممقدمته(1)
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()1(.آمينالمؤمنينلجميعووكرمهبمنهلهوغفر

نسخةعلىالزائدةعباراتفيهاووجد،كثيرةكلماتمنهاسقطتوقد

وقد.مختلفأصلهمانومنها،منقولةليستأنهاعلىيدلمما،الاصل

ال(.بحرفإليهارمزناوقد،الحواشيفيذلكبعضلىإاشرنا

الكوبت:نسحة:الثالثةالنسحة-

الاسلاميةوالشؤونالاوقافوزارةمكتبةفيمحفوظةنسخة

وهي6-58(،)قمجموعضمنورقة53في317(،)2/رقمبالكويت

الناسخ.اسمعليهاوليسهـ.أ377سنة؟صتبتمتاخرةنسخة

:الكتابطبعات3-

المنجد،الدينصلاحالدكتورتحقيقالجديد،الكتابدارطبعة-1

كانواحدة،نسختينعلىاعتمدوقدهـ،أ693الاولى.ط

ال(.ليدننسخةوالثانية،كلامهمنوصفهاوسبقيملكها

زهيرمحمدالشيختحقمقببيروب،الاسلاميالمكتبطبعة2-

.مراتعدةأعيدهـثم4913سنةطبعوقد،الشاويش

مراد،يحيىالدكتورتحقيق،ببيروتالعلميةالكتبدارطبعة3-

وقد.كتبخمسةيضممجموعضمنهـ،1426سنةطبعت

بعضمناخذتولعلهاإ!بتمامهاالمؤلفمقدمةمنهاسقطت

مقدمة!بلابعضهافيوجدتهإذ،الالكترونيةالشبكةمواقع

.(01-9)صالمعجدمقدمةانظر(1)
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التحقيق:منهج-4

والشاويش،المنجدطبعتيعلىالكتابنصإثباتفياعتمدت-

المفترضمنوكانهوامشها.فيالن!سخفروقذكرمنواستفدت

نسخهبعضأنعذرناولكنأيدينا،بينالكتابنسختكونأن

الحصعولحاولتليدنونسخة،عامةمكتباتفيوليستخاصة

ومليئةمتاخرةكونهامعذلك،منتمكنألمولكنجاهدا،عليها

بالاخطاء.

التاريخ،وبكتب،الناقلةبالمصادرالكتابنصوصقارنت-

.الطبعاتفيالواقعةالاوهاممنكثيراوصححت

علىاستدراكفيهبمااو،الاشكاليزيلبماالنصعلىعلقت-

وأ،الشيخترجمةمصادرمنوذلك،ذكرهمابعضفيالمؤلف

نفسه.الشيخكتب

وكثب

العمرانمحمدبنعلي
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صالر!ص!الرتج!إلله

أستعينوبه

حفصأبوالدينسراجالمحدثالفقيهالورعالعالمالامامالشيخقال

.-لجنةاوأثابهاللهرحمه-البزارالبغداديموسىلنعليبنعمر

اصطفى.الذينعبادهعلىوسلام،للهلحمدا

عبدهمحمداانواشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاانواثهد

وسلم.وصحبهالهوعلىعليهاللهصلىورسوله

المجتهدالاماموربانيها،الامةحبرخبربلغنيلمانيفإبعد،أما

شيخ،المحمديةالسنةعنوالذاب،الحنيميةالشريعةناصرالمجاهد،

ابنالسلامعبدبنالحليمعبدبنأحمدالعباسأبيالدينتقيالاسلام

ومحبي،والدينالعلمأهلمنجماعةليقال،روحهاللهقدس،تيمية

علىووقفت،وصحبتهالشيخرأيتقدإنك:المسلمينلكافةالخير

لينتفع،وخبرتهشاهدتهمما،وسطرتهمنهاشيئاأمليتفلو،وعرفتهاحواله

الرحمة.تنزللحينالصاذكرعندإذ،الامةهذهمنعليهيقفمنبه

بالنسبةعرفهمافليس،قلائلمعدودةأياماصحبتهإنمانيأ:فاجبتهم

مندلوما،ونيتهمقصدهمحسنرأيتلمالكن.بطائلمناقبهلىإ

ذإواجبا،حقاعليمنيطلبوهالذيوأن،طويتهمصلاحعلىظاهرهم

فذكرتمواظبا=نشرهعلىيكونأنالمسلميننصحفيهبماالعالميلزم
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فضائلهعلىالمنصفالعاقلتدل)1(،وطرفهمناقبهمنمختصرةنبذة

وشرفه.

منهافصلكلفيوذكرتدليلا.لمتأملهالتكونفصولا،رتبتهاوقد

لىتعااللهوتوفيق،ومنشئه،مولدهذكرمنفيه؛بذكرهيليقمماحضرنيما

وكثرة،واجتهادهالعلومعلىوحرصه،اخرهلىإأولهمنعمرهمدةله

نقلهوسعة،ومصنفاتهومؤلفاتهعلومهوغزارة،وازديادهالاحاديثسماعه

أجناسبأنواعبصرهوثاقب،ومنصوصاتهيهيةالبدودروسهفتاويهفي

تعبدهوذكر،والمعقولوالمفهوموالمتصور،والمنقولوالمقولالمذكور

فقرهمعوايثاره،وتبعدهالدنياعنوخلوه،تجردهووزهده،وورعه

اللهذاتفيوصبرهوشجاعته،وكرمهوثباته،وفراستهوكرامته،وتواضعه

وذكر،وحسدهأعدائهتحاشدمع،لهورعايتهلىتعااللهوحفط،ومحنه

قلوبفيلىت!عااللهلقىوما،جنازتهومشيعيعليهصلىمنوكثرة،وفاته

وعلمه،وفضائلهفضلهوانتشار،وفاتهوبعدحياتهفيوالعامةالخاصة

والرشاد:التوفيقوباللهفأقول.والافاقالبلادفيومسائله

5.وأرضاعنهاللهرضيعمرهومدة،ومنشئه5مولدذكرفي:الاولالفصل

فينقلهوسمعة،ومصنفاتهومؤلفاتهعلومهغزارةفي:نيالثاالفصل

ومنصوصاته.البديهيةوعلومهدروسه

والمقوللمذكوراأجناسأنواعمعرفتهذكرفي:الثالثالفصل

.والمعقولوالمفهوملمتصوروا،والمنقول

أصج.أثبتهوما"."طرفة(:)ط(1)
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.تعبدهذكرفي:الرابعالفصل

ورعه.بعضذكرفي:الخامسالفصل

الدنياعنوتقاعده،وتجردهزهدهبعضذكرفي:السادسالفصل

.وتبعده

وتواضعه.فقرهمعإيثارهفي:السابعالفصل

ولباسه.هيئتهفي:الثامنالفصل

وفراسته.كراماتهبعضذكرفي:التاممعالفصل

كرمه.ذكرفيالعاشر:الفصل

وشجاعته.قلبهقوةذكرفيعشر:الحاديالفصل

علىوصبرهلىتعااللهمرضاةفيقوتهذكرفيعشر:الثانيالفصل

ذلك.علىاللهتوفاهأنلىإلحقاعلىوثبوته،دلهإياهاواحتمالهالشدائد

،عصرهفيحجةجعلهتعالىاللهأنذكرفيعشر:الثالثالفصل

العاجل.موثروغير،الاجلمريدا،والباطلللحقومعيارا

رضي.وشيعهعليهصلىمنوكثرة،وفاتهذكرفيعشر:الرابعالفصل

رضاه)1(.وعنهالله

!!!هـ

هناعماقليلاتختلفالكتاببداخلالفصولعناوينبعضسيافاتانلىإهناينبه(1)

بالنقص.أوبالزيادة
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الأولالفصل

وأرضاهعنهاللهرضيعمرهومدةوعمرهمنشئهذكرفي

فيبحرانولدأنهلحفاظامنواحدغيربهأخبرنيفكمامولدهأما

سبعبلغأنلىإبهاوبقي.مائةوستوستينإحدىسنةالاولربيععاشر

أتمبهافنشأ،المحروسةدمشقلىإ-اللهرحمه-والدهبهانتقلثم،سنين

.وأوفاهالنباتأحسناللهوأنبته،وازكاهإنشاء

فيهالعنايةودلائل،لائحةصغرهفيعليهالنجابةمخايلوكانت

حالفيعنهاللهرصدالشيخأنجدتهعنبهأثقمنأخبرني.واضحة

منزلهكانيهودييعترضه،المكتبلىإالمضيأرادإذاكان،صغره

يجيبهوكان.والفطنةالذكاءمنعليهيلوحلماعنهايسألهبمسائل،بطريقه

ممابأشياءيخبرهاجتازكلماصارإنهثم.منهتعجبحتىسريعا،عنها

ذلكوكان.إسلامهوحسناسلمأنيلبثفلم،عليههومابطلانعلىيدل

سنه.صغرعلىالشيخببركة

وختموالاجتهاد.لجدافيالاوقاتمستغرقصغرهاياممنذيزلولم

فيبرعحتىوالعربيةوالفقهلحديثابحفظاشتغلثمصغيرا،القران

غيرسمعولقدوالاثار.الاحاديثوسماعالذكرمجالسملازمتهمع،ذلك

العالية.الصحيحةالرواياتذويمنشيخغيرعلىكتاب

"،البخاريصحبحو"حمد"،أمسند!"الكبار،الاسلامدواوينأما

والنسائي،،"نيالسجستاداودبيأو"سنن"،الترمذيجامعو"،ومسلم

742



كتابوأول.عدةمراتمنهاواحدكلسمعفانه؛والدارقطني،ماجهوابن

.الحميديللامام"الصحيحينبينلجمعا"الحديثفيحفظه

بسرعةخصهقداللهكان.عليهوقفإلاالعلامفنونمنكتابوقل

إلاغالبالشيءيستمعأوشيءعلىيقفيكنلم.النسيانوابطاءالحفظ

همعناهاوبلفظهإما،خاطرهعلىولبقى

لهيكنلمفانه،وسائرهودمهبلحمهاختلطقدكانهالعلموكان

والنقد،التامةالدرايةهل5اباويزللمودثارا.شعارالهكانبلمستعارا،

ووفقه،العادةبمثلهخرقمالهاللهجمعلكن.الفضلفيالراسخةوالقدم

حتى،شهادةأكبرلامامتهماثرهوجعل،السعادةلاعلامعمرهجميعفي

علىيبعثالله"ان:بقوله!سم!ونبيناعنىممنانهسليمعقلذيكلاتفق

مابهاللهاحيافلقد.)1(دينها"امرالأمةلهذهيجددمنسنةمئةكلراس

اجمعين.عصرهأهلعلىحجةوجعله،الدينشرائعمندرسقدكان

العالمين.ربللهوالحمد

!!!

هريرةبيأحديثمنوصححه(4/522):لحاكموا(،1924)داودأبوأخرجه(1)

.(112)ص"لحسنةاالمقاصد"وانظر.عنهاللهرضي
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نيالثاالفصل

ودروسهفتاويهفينقلهوسعة،ومصنفاتهومؤلفاتهعلومهغزارةفي

ومنصوصاتهيهيةالبد

واستنباطهالمجيدالقرانبعلوممعرفتهذكرفمنها:علومهغزارةاما

أودعهوما،بدلائلهواستشهاده،تفسيرهفيالعلماءلاقوالونقله،لدقائقه

فصاحته،وباهر،نوادرهوغرائب،حكمهوفنون،عجائبهمنفيهلىتعاالله

عليها.يعولالتيوالنهايةإليها،ينتهىالتيالغايةفيهفانه،ملاحتهوظاهر

تفسيرها،فييشرعالعظيمالقرانمناياتمجلسهفيقرئإذاكانولقد

منها.ايةبعضتفسيرفيوهو،بزمنهوالدرس،بجملتهالمجلسفينقضي

غيرمنبديهةذلكيفعلالنهار.ربعبقدرمقدروقتفيمجلسهوكان

منكانبل،لتفسيرهليستعد)1(يبيتهمعيناشيئالهيقرأمعينقارئلهيكونأن

إلايقطعلاغالباوكان.تفسيرهعلىالقولفيهوويأخذتيسر،مايقرأحضر

هومامعنىفيأخرأشياءلأوردالمعتادالزمنمضيلولاأنهالسامعونويفهم

الحاضرين.مصالحفينظرايقطعلكنالتفسير،منفيه

لى:تعاوقوله.كبيرامجلدا(أحدهوالله>قلتفسيرفيأملىولقد

كراسة.وئلائينخمسنحو(اشتوئاثعرشعلى!الرحمق

مجلدا.خمسينلبلغأتقهلوتفسيرجمعفيشرعأنهبلغنيولقد

(.)كمنوالمثبتيستعد"ببيته"(:)ط(1)



ووقائعهوقضاياهفعالهوقوالهوجمماللهرسولبسنةوبصرهمعرفتهأما

ومعجزاته،كراماتهمنلىتعااللهخصهوما،وبعوثهوسراياه،وغزواته

اللهرضيالصحابةعنوالمنقولوسقيمه،عنهالمنقولبصحيحومعرفته

وأحوال،لهمحواووفتاويهموقضاياهملهمفعاولهمأقوافيعنهم

اللهرضي-كانفانه=الأمةبينمنبهخصواوما،اللهدينفيمجاهداتهم

لمااستحضاراسرعهمو،فيهوأعرفهم،لذلكالناسأضبطمن-عنه

منه.يريده

به،استدلأو،بهاستشهدأو،وفتوىمصنففيحديثاذكرأنقلفانه

الحسنأوالصحيحمنقسمأيومنهو،الاسلامدواوينأيفيعزاهإلا

فيوبينإلاأثرعنيسألأنوقل.الصحابةمنراويهاسموذكرغيرهاهأو

.وذكره(1)أمرهوحال،حالهلحالا

أخذلمابمصر)2(الاولىمحنتهفيأنه:ذلكفيالاشياءأعجبومن

مافيهاوذكروكبارا،صغاراكتبعدةصنف،كتبهوبينبينهوحيل،وسجن

المحدثينسماءوالعلماءوأقوالوالاثارالاحاديثمنذكرهلىإاحتاج

بأسمائهم،وقائليهناقليهلىإذلكمنشئكلوعزا،تهمومؤلفاوالمؤلفين

ذلككلمنها.هوموضعأيوفيفيها،ذلكالتيالكتبأسماءوذكر

)3(ونقبت.يطالعهكتابحينئذعندهيكنلملانه؛حفظهمنبديهة

.هنحووأ"ويهرا":ولعلها،كذا(1)

0(507)سنة(2)

"."نفيتالمنجد(:)طوفي""نقيتال(:في)3(
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كتابجملتهاومنتغير.ولاخللاللهبحمدفيهايوجدفلمواعتبرت

خصهالذيالفضلمنوهذا")1(،الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم"

به.لىتعاالله

وكثرة،ونصوصهمالعلماءاختلافمعرفةمنلىتعااللهمنحهماومنها

راجحمنمنهمكلعنرويوما،المسائلفيواجتهادهمأقوالهم

الصحيحمنوعصر،ومكانزمانكلفيومردود،ومقبول،ومرجوح

بهاالتيالاماكنلىإذلكوعزوه،ونقلوهقالوهمماللحقالصائبالثاقب

عنالمنقولجميعكأنذلكمنشيءعنسئلإذاكانحتى،أودعوه

مسطورمتصوروالاخرينالأولينمنفيهوالعلماءصحابهوء!ي!الرسول

،راهمنكلعليهاتفققدوهذايشاء.ماويذكر)2(،اللهشاءمايقول.بإزائه

.والهوىلجهلاعقلهيغلطلمممن،علمهمنشيءعلىوقفأو

واإحصائها،علىأقدرانمنكثرفانهاومصنفاتهمؤلفاتهماو

جدا،كثيرةلانهاحد؛غالباعليهيقدرلاهذابلاسمائها،جملةيحضرني

منفيهورأيتإلانزلتهبلدفقل.البلدانقيمنشورةوهيوصغارا.كبارا

تصانيفه.

بمدةمصرلىإالشيخسفرقبلالشامفيكان.هالصارمكتابتاليفانالراجج(1)

شيخلسيرةلجامعا"انظر)396(5سنة،النصرانيعسافحادثةعقب،طويلة

أهمهامنالكتبمنعددامصرفيالشيخالفوقد4(.-60470)ص"الاسلام

"،البكريعلىو"الرد،"لمصريةاالاعتراضاتجوابو"،"النبويةالسنةمنهاح"

ذلك.وغيركبار.مجلداتستنحوفكانتجمعتوفتاوى

."ويترك":لعلها(2)
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اساسعلىالتلبيس!)1(كتخليصمجلدا،عشراثنىيبلغمافمنها

.وغيرهالتقديس

والنقل.العقلبينلجمعكا،مجلداتسبعيبلغماومنها

والاعتدالالاستقامةمنهاجومنها،مجلداتخمسيبلغماومنها

.ونحوه

وشبهه.النصارىعلىكالرد،مجلداتثلاثيبلغماومنها

وشرح)2(،الحيلوابطال،المحللكنكاح،مجلدانومنها

الأصبهانية.العقيدة

كثيرةفهيمؤلفاتهمنالقسمانوهذان.ذلكودونمجلدومنها

استئناسا:بعضهااذكرلكناستقصاؤها،يمكننيلاجدا

مجلد.،الاخلاصسورةتفسيركتاب

.<آشتوىائعرشعلى!الرحمن:وجلعزقولهعلىالكلامكتاب

مجلد.،الرسولشاتمعلىالمسلولالصارمكتاب

واليمين.الطلاقبينالمبينالفرقكتاب

.الشيطانولياءوالرحمناولياءبينالفرقكتاب

المستقيم.الصراطاقتضاءكتاب

الطيب.الكلمكتاب

.الصوابولعله،اثبتكما755()صتيوسيا.".."كتلخيص(:ك،)ط(1)

بطلانعلىالدليل"بيانالمسمىوهوحد،1وكتاب"لحيلاوإبطال،المحلل"نكاج)2(

واحد.مجلدأنهعلىالمؤلفوسيعيدهواحد.مجلدفيمظبوع"التحليل
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كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

)1(.الكمالإثبات

)2(.التقديستاسيسعلىالرد

المبتدعين.أقوالنقض

)3(.النصارىعلىالرد

)4(المحللونكاحلحيلاإبطال

الأصبهانية.العقيدةشرح

.الفتاوى

لملتقط.االدر

.الطلاقاحكام

5(.)الرسالة

الناجية.الفرقةاعتقاد

.الأعلامالأئمةعنالملامرفع

التوحيد.مسائلتقرير

والتوسل.الاستغائة

62(.)ص"الدرية"العقودانظر."الكراماتإثبات":صوابهولعل(،)طفيكذا(1)

عشراثنيفي".التقديسأساسعلىالتلبيس"تلخيصباسمعندهسبقالذيهو)2(

الاسمهفيتصحيفوقعإنإلامجلدا،

.مجلداتثلاثةأنهللمؤلفسبق)3(

همجلدانيليهوالذيأنهللمؤلفسبق(4)

أراد.رسالةأييبينولمكذا!)5(

748



الحموية.)1(المسائلكتاب-

الجزرية.المسائلكتاب-

.المفردةالمسائلكتاب-

فيمكنوإلا،مؤلفاتهمنالقدرهذامنبأكثرالمختصرهذايليقولا

.بذكرهالاطالةنرلملكن،المائتينعلىينيفماتعداد

أقدرأنمنأكثرفهي،المسائلعلىجوبتهوونصوصهقتاويهماو

مجلدا.عشرسبعةالفقهأبوابعلىمنهابمصردونلكنإحصائها،على

نأوقل.مسألةألفأربعينمنأكثرأصحابهوجمعمشهور.ظاهروهذا

وصارواشتهر.بهربمابديهةفيهاجابوإلاعنها،وسئلواقعةوقعت

ومطالعةطويلزمنلىإغيرهفيهيحتاجالذيكالمصنفلجواباذلك

مثله.إبرازعلىذلكمعيقدرلاوقد،كتب

انه،الدوريبابنالمعروفمحمدالدينتاجالصالحالشيخأخبرني

القدرفيمسألةعنيهوديسألهوقدعنه،اللهرضيالشيخمجلسحضر

وأنشأيسيرةلحظةفكرعليهاوقففلما،أبياتثمانيةفيشعرانظمهاقد

منتأملهفرغفلمانثرا.يكتبأنهنظنونحنيكتبوجعلجوابها،يكتب

منتقربوقافيتها،السؤالأبياتبحرفينظمهووإذا،أصحابهمنحضر

لجاءبشرحشرحلوماالعلوممنفيهاأبرزوقدبيتا)2(.وثمانينربعةومائة

يليه.الذيوكذلك.المسالة:والمعروف،لجمعباكذا(1)

وخمسةمائةفيهماوعددها2(.2-5455)8/:"الفتاوىمجموع"فيانظرها2()

وخمسة-مئةهناكوعددها"الدرية"العقودنسخببعضملحقةوهي.بيتاوعشرون
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لمفتوىجوابمنوكم.بواهرهجملةمنهذا.كبيرينمجلدينشرحه

مثله.لىإيسبق

لاوكانأفوتها.لابدمشقإفامتيحالفيكنتفقد؛دروسهذكرماو

فيحمدركعتينيصلينبعديجلسبل،ويوردهليلقيهالعلممنشيئايهئ

لممستعذبةمستحسنةصفةعلىجممرو،رسولهعلىويصلي،عليهويثنيالله

ولظائف،وغوامضعلومإيرادعليهاللهفيفتحيشرعئم.غيرهمنأسمعها

العلماء،قوالو،وأحاديثباياتواستدلالات،ونقولوقنون،ودفائق

حجته،)2(وإيضاحبعضهاتزييفأو،صحتهوتبيينبعضها(1ونصر)

كمايجريذلكمعوهوناظمها.ذكروربما،العرببأشعارواستشهاد

،يفرغأنلىإيتكلممنذويصيرالبحر،يفيضكماويفيض،السيليجري

فيهفكرهعدممعكلهوذلك،عينيهمغمضا،الحاضرينعنكالغائب

)3(.-
يبهرحتى،إلهيفيضبللحن،ولاتوقفولالعجرفعيرمن،ورويته

قدكانهحينئذاراهوكنت.يصمتأنلىإكذلكيزالفلاوناظر،سامعكل

يرعدماالمهابةمنذاكإذعليهويقع،غيرهعنيشغلهمنبحضرةصار

.والعقولالابصارويحيرالقلوب

التائية"شرح"انظر.بيتاعشروتسعةمائةأنهاالدرر""فيلحافظاوذكر.أبيات

الحمد0لمحمد114()ص

"ونقد".:نسخةفي(1)

نحوها.أو"وإدحاض"ولعلها:كذا،)2(

وروتة".فيه"فكرو)ك(:ال(منو[لمثبتخطا،""وروايته(:)ط)3(
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رأيتماواللهولا.ويسلمويصليإلاقطع!يماللهرسوليذكرلاوكان

بهجاءماونصراتباعهعلىأحرصولاجمب!و،اللهلرسولتعظيماأشدأحدا

شيءينسخهلمأنهويرى،مسألةفيحديثهمنشيئاأوردكانإذاحتى.منه

غيرهقوللىإيلتفتولا،بمقتضاهويفتيويقضيبهيعملحديثهمنغيره

لقولهيحتحإنماقائلكل:عنهاللهرضيوقال.كانمنكائناالمخلوقينمن

ورسوله.اللهإلا،بهلا

طلقبوجهالناسعلىويقبل،عينيهيفتحدرسهمنفرغإذاوكان

منبعضهملىإاعتذروربماحينئذ.لقيهمكأنهدمثوحلق،بشيش

قدرحينئذيوردهالذيدرسهكانولقد.الحالذلكمعالمقالفيالتقصير

كرارش!.عدة

كلعليهيوافقنيمشهورأمردرسهاحوالمنذكرتهالذيوهذا

ورؤساءعلماء:عددهميحصرلمكثير،خلقاللهبحمدوهم،حاضربه

عواممنوغيرهموالادباءوالفقهاءوالمحدثينالقراءمنوفصلاء

المسلمين.

!!!
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التالثالفصل

لمنقول،والمقولوالمذكورااجناسبأنواعمعرفتهذكرفي

لمعقولوالفووالمتصوروا

لاالتيلجبالامنذلكفيفانهوسقيمهالمنقولبصحيحمعرفتهأما

علمهأحاطوقدإلاقوللهذكرأنقل.سنامهاينالولاذروتها،يرتقى

وتعديلجرحمنحالهعرفوقدإلاراوأو،واثرهوناقلهوذاكرهبمبتكره

وتفصيل.جمالبا

بعضعليهيقرأومحدلث،بمجلسيوماكانأنهبنقلهيوئقمنحكى

منرجلاسمفيالشيخفعارضه.القراءةسريعوكان.الحديميةالكتب

بخلاف،فلاناسمهأنالشيخفذكر.بسرعةالقارئذكرهقدالحديثسند

السريعالادراكهذالىإفانظر،الشيخقالكمافوجدوهفاعتبروهقرأ،ما

معرفته،اشتدتمنإلامثلهعلىيقدرولا.العجيبالدقيق)1(والتنبيه

ضبطه.وقوي

النبويةالالفاظمنالمعانياستنباطمن،ومنحهلىتعااللهوهبهماماو

اللفظمفهوموتبيين،المسائلعلىمنهاالدلائلوإبراز،المرويةوالاخبار

والناسخ،للمطلقوالمقيد،للعامالمخصصوإيضاج،ومنطوقه

وماعليها،يترتبوماتها،وملزوماولوازمهاضوابطهاوتبيين،للمنسوخ

يعجب،بهأريدومامعانيهوبينحديثا،أوايةذكرإذاحتىإليها،فيهيحتاح

".:"التنبه)1(لعله
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منه.عليهوقفأوسمعهماويدهشه،استنباطهحسنمنالفطنالعالم

يورديزلفلم.")1(..لهالمحللاللهلعن"لحديثاعنيوماسئلولقد

واحديثلهيذكركانانوقلكبيرا.مجلدافيهكلامهبلغحتىوعليهفيه

منايةبحضرتهيقراأو.فعلإلاجمعايومهعليهيتكلمانفيشاءحكم

فيها.كلهالمجلسوقطعإلاتفسيرهافيويشرعلىتعااللهكتاب

هلو،بدعتهمفيالبدعأهلمعارضةمنبهتعالىاللهخصهماماو

لهمأمثاوتزيمفلهمأقوادحضمنذلكفيألفهوماأهوائهم،فيالاهواء

أوصالهم،وقطع،شملهموتبديد،لهموانتحاعوارهمواظهارشكالهم،و

الحنيفيةللشريعة)2(النفسانيةومعارضتهم،الشيظانيةشبههمعنوأجوبته

النقليةوالدلائلالرحمانيةالبصائرمنلىتعااللهمنحهبما،المحمدية

ذلكفيجمعهفيماوبان،الحققناعانكشفحتى،العقليةوالتوضيحات

لغيرووفقوا)3(أحياءأصحابهانلوحتى،الصدقمنالكذبلفهو

العتيق.الدينفيودحلوا،بالتصديقلهلاذعنواالشقاء؛

تعالىاللهيحمدأنفيهاماوفهمعليها،وقفمنكلعلىوجبولقد

.العظامالواضحةبالبراهينالحقلنصرالامامهذاتوفيقهحسنعلى

فيبالخوضالممعنينالنبلاءالفصلاءالعلماءمنواحدغيرحدثني

عنههاللهرضيعليحديثمنوغيرهما2()780داودوابو671(،)حمدأأخرجه(1)

الصحابة.منجماعةعنوروي

."القياسية":ولعلهاكذا،(2)

.ووقفوا"":()ط)3(
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منهمكلاأن:اللبابمنالقشروتمييزالثوابلاصابة،المتكلمينأقاويل

فييستقرلمنهوومعقولاتهم،الاصوليينأقوالتجاذبفيحائرايزللم

الحيرةفيموقعةكلهاراهابل.حقمضمونهامنلهيبنولمقولىمنهاقلبه

نفسهعلىخائفاكاننهو.والتعليلالادلةبتكافؤمذعنوجلها،والتضليل

عليهلىتعااللهمنحتىوالتعظيل،التشكيكفيبسببهاالوقوعمن

منأوردهمما،الاسلامشيختيميةابنأحمدالامامهذامؤلفاتبمطالعته

وفهمها،عليهاوقفأنإلاهوفما.النظامهذافيوالعقلياتالنقليات

احوالمنغشيهقدكانماانجلىحتىوعلمها،السليمللعقلموافقةفراها

وظفرالشكمنفيهيقعأنخافماعنهوزال،الظلاممنالمتكلمين

.(1)لمرامبا

عنالعرية،الانصافبعينفليقف،قلتهماصحةاختبارأرادومن

شرح!"،الشانهذافيمختصراتهعلىشاءإن،والانحرافالحسد

منالتلبيستخليص!"،مطولاتهعلىشاءوانونحوها،"الاصبهانية

الاستقامةو"منهاج"،والنقلالعقلبينو"الموافقة"،التقديستأسيس

،برهانبأوضعويستمسك،والبيانلحقبايطفرواللهفإنه،"والاعتدال

.ميزانباصحذلكحينئذويزن

منغيرهعنفصلاالاصولفيالتصنيف-عنهاللهرضي-أكثرولقد

بهذارسالتينأرسلوقد،الشافعيحامدبناللهعبدالشيخالكلامبهذاعنىاظنه(1)

عدمعلىويتحسر،حكايتهبالتفصيلفيهايشرحالإسلامشيخلتلاميذالخصوص

تيمية"ابنلسيرةلجامع"افيوهي،رشيقابنلىإالاولىالرسالة،الشيخلقاء

51-64(.)ص"الجامع"تكملةفيوهيبخيخ،ابنإلىلثانية1و24(،24-15)ص
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الفقهفينصتأليفمنهوالتمستذلك،سببعنفسألته،العلومبقية

:معناهماليفقالالافتاء،فيعمدةليكونوترجيحاته،اختياراتهيجمع

لهجازالمقلدينالعلماءأحدفيهاالمسلمقلدفاذا،قريبأمرهاالفروع

البدعأهلرأيتنيفإالاصولماو.خطأهيتيقنلمما،بقولهالعمل

بوحدةوالقائلين،والملاحدةوالباطنيةكالمتفلسفةوالأهواء،والصلالات

لحلولية،وا،لجهميةوا،والنصيرية،والقدرية،والدهريمةالوجود،

،(1)لميةلساوا،بيةلكلاوا،ونديةالروا،لمشبهةوا،لمجسمةوا،لمعطلةوا

كثيراأنليوبان،الصلالبازمةفيهاتجاذبواقدالبدعأهلمنوغيرهم

دين،كلعلىالظاهرة،المحمديةالمقدسةالشريعةإبطالقصدإنمامنهم

ولهذا،دينهمأصولفيالتشكيكفيالناسأوقعجمهورهمنو،العلية

مقولاتهم،علىمقبلا،والسنةالكتابعنمعرضارأيتأوسمدتأنقل

.اعتقادهأودينهفييقينغيرعلىصارأوتزندقوقدإلا

علىيقدرمنكلعلىيجبأنهليبانذلك،علىالأمررأيتفلما

ليكشفجهدهيبذلأن،وأضاليلهمحجتهموقطعوأباطيلهمشبههمدفع

الجلية.الصحيحةوالسنة،الحنيفيةالملةعنذبا،دلائلهموزيف،رذائلهم

علووادعى،الشأنهذافيصنفممنأحدافيهمرأيتماواللهولا

وسبب.الاسلامدينقواعدهدمفيكلامهبمضمونساعدوقدإلا،المقام

عنالكرامالرسلبهجاءتوعما،المبينالواضحالحقعنإعراضهذلك

ابيأتباعهموالسالميةأئبت،ماالصوابولعل""السليمية)ك(:،""السلمية(:)ط(1)

.(483)5/":الفتاوىمجموع"انظر.سالمبنلحسنا
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سموهاالتيالاصطلاحاتفيالفلسفةطرقواتباعه،العالمينرب

التزمهاوكونه،وضلالاتجهالاتهيوانما،وعقلياتحكمياتبزعمهم

السليم،عقلهعلىغطتحتىعليهفغلبتورأسا،أصلاغيرهاعنمعرضا

وإلا،والباطللحقابينيفرقولمعشواء،خبطفيهاخبطحتىفتخبط

ويبطل،ويثبتهالحقيقبلعقلالهميجعللاأنمنبعبادهلطفاأعظمفالله

.الصلالفيأوقعمنأوقعالهوىوغلبةالتوفيقعدملكن،وينفيهالباطل

العبدبهيزنميزاناالشوائبمنالسليمالعقللىتعااللهجعلوقد

ولم،الباطلقبيلمنهووما،الحققبيلمنهومابينبهفيفرق،الواردات

،وجودهمعإلاالتكليفيقعولم،العقلذويلىإإلاالرسلاللهيبعث

تعالى؟اللهعنالكرامالرسلبهجاءتمالبعضمخالفإنهيقالفكيف

لهمابؤرالهمجعلادله>ومنللكن،سليمعقلكللهيشهد،قطعاباطلهذا

.[04:لنور]ا(نورمن

نيأأوجبالذيهوونحوهفهذا:روحهاللهقدسالامامالشيخقال

عنهاجبتومقالاتهمأوردتأنوألزمني،الاصوللىإهميجلصرفت

والنقلية.العقليةالاجوبةمنبهلىتعااللهأنعمبما

منلحقابصيرلكلفيهاألففيمالىتعااللهبحمدأبانوقد:قلت

وخدعهم،واراءهمبدعهمعليهمردحتىبتوفيقهعانهو،الباطل

كلعنيجيبحتى)1(،العقليةبالطريقةالنقليةالدلائلمعهواءهم،و

صحبح،عقلذيكليعقلها،واضحةجليةأجوبةبعدةشبههممنشبهة

".العقليةلطرائق1"و:ولعلهاكذا،(1)
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رجيح.عاقلكللصحتهاويشهد

علىحجةاللهجعلهفلقد،وصحبتهبرؤيتهعلينامنالذيللهفالحمد

فيبفالاشتغالهم؛وكثيرهقليلهعنأهلهغالبالمعرضالعصر،هذاأهل

وذاللهلكن،باللهإلاقوةولاحولفلا.الاخرةباقيبهيحصلعماالدنيا

دين،كلعلىظهرهو،الدينيوملىإالدينهذاحفطضمنالمتينالقوة

العالمين.ربللهفالحمد

!!!
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الرابعالفصل

تعبدهدكرفي

جلقطعقدكانلانه؛بمثلهمممعانقلفانه-عنهاللهرضي-تعبدهاما

ماتعالىاللهعنتشغلهشاغلةلنفسهيجعللمإنهحتى،فيهوزمانهوقته

.مالمنولاأهلمنلهيراد)1(

ضارعا،وجل،عزبربهخاليا،كلهمالناسعنمتفرداليلهفيوكان

والنهارية.الليليةالتعبداتلأنواعمكررا،العظيمالقرانتلاوةعلىمواظبا

بسنتهاياتيالفجر،بصلاةبدأالناسمعوحضرالليلذهبإذاوكان

إتيانهلهيبةالقلوبيخلعيكادبالصلاةأحرمإذاوكان،إليهمإتيانهقبل

يمنةيميدحتىأعضاوهترتعدالصلاةفيدخلفإذا،الاحرامبتكبيرة

وكانلمجيم،اللهرسولقراءةفيصحكمامداقراءتهيمدقرأإذاوكان،ويسرة

وكان،الفرضصلاةفيوردماأكملمنعنهماوانتصابهوسجودهركوعه

حتىالاولىبالتسليمةويجهر،شديدةخفةالاولللتشهدجلوسهيخف

و!نهووجلعزاللهعلىاثنىالصلاةمنفرغفاذاحضر،منكليسمع

لحديث،ا)2(."..السلامومنكالسلامأنتاللهم":قولهمنوردبماحضر

اللهيسبحثمحينئذ،الوارداتبالتهليلاتياتيثم،لجماعةاعلىيقبلثم

وكذاورد،كما،بالتهليلالمائةويختم،وثلاثينثلاثاويكبرهويحمده

النسخ.فيالعبارةكذا(1)

عنه.اللهرضيثوبانحديثمن195()مسلمأخرجه)2(
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.(1ورد)ماأجناسوللمسلمينولهملهلىتعااللهيدعوثم،لجماعةا

تمكرولالناوامكرعلينا،تنصرولاانصرنااللهم":دعائهغالبوكان

ذاكرين،لك،شاكرينلكاجعلنااللهملنا،لهدىاويسرواهدناعلينا،

توباتنا،تقبلربنا،مطاويعلك،راهبيناليكمخبتين،لك،راغبيناليك

صدورنا")2(.سخيمةواسللقلوبنا،واهدحججنا،وثبتحوباتنا،واغسل

فقد،المسألةهذهفيالاسلامشيخفتوىيخالفلانهنظر؛فيههناالمؤلفذكرهما(1)

والمأمومونهويدعومج!ررالنبييكنلم":فأجابالصلاةعقبالدعاءعنسئل

ذلكنقلولاوالعصر،الفجرعقيبالناسبعضيفعلهكماالخمسالصلواتعقيب

ذلكاستحبنهالشافعيعننقلومن.الائمةمنأحدذلكاستحبولااحدعن

الائمةمنوغيرهحمدأوكذلك.ذلكفييناكتبهفيالموجودولفظه.عليهغلطفقد

ذلك.يستحبوالم

الفجربعدالدعاءالستحبواوغيرهماحنيفةبيوأأحمدأصحابمنطائفةولكن

هالصلاةعنبالدعاءفتعوضبعدهماصلاةلاالصلاتينهاتينلانقالوا:لعصر.1و

لخمسهاالصلواتعقيبالدعاءوغيرهالشافعياصحابمنأخرىطائفةواستحب

باتفاقمخطئفهوعليهأنكرومن،عليهينكرلمالدعاءتركمنأنعلىمتفقونوكلهم

الموطن،هذافياستحبابأمرولايجاباأمرلا،بهماموراليسهذافإنالعلماء،

لمماعلىلمداومةافانبالانكار،أحقالفاعلبل؛منهبالانكارأحقالتاركعلىوالمنكر

داوملوكمامكروهبلمشروعا؛ليسلخمساتالصلوفيعليهيداومعن!حالنبييكن

علىتدلالصحيحةوالاحاديث...مكروهفإنهه.الصلواتفيالدخولقبلالدعاءعلى

":الفتاوىمجموع"."بذلكويأمرالسلامقبلالصلاةدبريدعوكانلمجذيحالنبيأن

.(2294/)2:"الفتاوىمجموع"وانظر(.2/2135-215)

،(0151،1151)داودوأبو(،1)799حمدأعندمختلفةبالفاظالدعاءهذاورد)2(

منوغيرهم(،9،489)47حبانوابن383(،0)ماجهوابن35(،15)والترمذي

عنهما.ادلهرضيعباسابنحديث
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!شي!.النبيعلىبالصلاةويختمهيفتتحه

ضرورةبغيرأحديكلمهلاعادتهعرفتقدوكانالذكر،فييشرعثم

منذكرهيسمعوربما،نفسهيسممعالذكرفييزالفلاالفجر،صلاةبعد

هكذاال!سماء،نحوبصرهتقليبمنيكثرذلكخلالفيكونهمعالروحانية

.الصلاةعنالنهيوقتويزول،الشمسترتفعحتىدأبه

وكان،الليلمنوكثيراالنهارجلملازمهبدمشقإقامتيمدةوكنت

حينئذ،يذكرومايتلوماأسمعوكنت،جانبهلىإيجلسنيحتىمنهيدنيني

لىإالفجرمنأعني،كلهالوقتذلكويقطعويكررها،الفاتحةيقرأفرأيته

السورةهذهلزمقدلمذلكفيففكرتتلاوتها،تكريرفيالشمسارتفاع

حينئذبتلاوتهايجمعأنبذلكقصدهان،أعلمواللهلي،فبانغيرها؟دون

الاذكارتقديميستحبهلالعلماء،ذكرهوماالاحاديثفيوردمابين

الفاتحةفيأنعنهاللهرضيفرأى؟العكسأوالقرانتلاوةعلىالواردة

قوةمنوهذاللفضيلتين،وتحصيلاالقولينبينجمعاحينئذوتكرارها

بصيرته.وثاقبفطنته

منإليهسارعاخرمكانفيحديثسماعأرادفاذا،يركعكانإنهثم

يديهعلىوانكبإلابصيرةلهممناحديراهأنفقل،يصحبهمنمع،فوره

حوانيتهممن)1(يتخطونالمعايشأربابراهإذاكانإنهحتىفيقبلهما،

منوافرانصيبامنهمكلايعظيهذامعوهو،بهوالتبركعليهللسلام

لىإسارعبجنازةسمعأو،أزالهطريقهفيمنكرارأىوإذا،وغيرهالسلام

(.)كمنوالمثبت"،"يتخبطون(:)ط(1)
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بعدصاحبهاقبرلىإذهبوربمافواتها،علىتأسفأوعليها،الصلاة

تارةيزالفلا،مسجدهلىإيعودثم،عليهفصلى،الحديثسماعمنفراغه

مع)1(الظهريصليحتى،حوائجهمقضاءفيوتارة،الناسإفتاءفي

يومه.بقيةكذلكثم،لجماعةا

والعبد،لحرواوالحقير،لجليلواوالصغير،للكبيرعامامجلسهوكان

فيمنهمكليرى،الناسمنعليهيردمنكلوسعقد،والانثىوالذكر

.بقدرهأحدايكرملمأننفسه

أنامؤلفاتهمنعليهأقرأئم،اللهيسرهبمايتطوعئم،المغربيصليثم

ئمالعشاء،يصليحتىباللطائف،ويمدنا،بالطرائففيفيدنا،غيريو

الليلمنهوييذهبأنلىإالعلومعلىالاقبالمنوكانكتاكمابعدها

لىتعااللهيذكريزاللا،والليلالنهارفيكلهذلكخلالفيوهو،طويل

.ويستغفرهويوحده

عنيفتريكادلاالسماء،لىإطرفهيرفعماكثيراعنهاللهرضيوكان

بحضرته،إقامتيمدةدأبههذافكان،بنظرهيثبتهشيئايرىكانه،ذلك

لىإعمريعلىمرما.طالتكانتليتهايا!كانتماأقصرمااللهفسبحان

حالاأحسنوقتفيرأيتنيولا،الحينذلكمنليإأحبكانزمانالان

عنه.اللهرضيالشيخببركةإلاكانوماحينئذ،مني

.بالمارستانالذينخصوصا،المرضىيعودأسبوعكلفيوكان

ينقضيالشيخزمنجميعانعدالتهفييشكلاممنحد1وغيرخبرنيو

(.)1()ط(:"من

761



منالموفقفسبحان؟ذلكمنافضلواجتهادعبادةفاي.رايتهماعلى

يشاء!لمايشاء

!!!
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لخامساالفصل

ورعهبعضدكرفي

لىتعااللهلأن؛الورعفيإليهاينتهىالتيالغايةفيعنهاللهرضيكان

معاملةولاشراءولابيعفيالناسخالطمافانه،عليهكلهاعمرهمدةأجراه

لمالمباشراناظراكانولا،عمارةولازراعةولامشاركةولاتجارةولا

تاجر،ولااميرولاسلطانمنلنفسهصلةولاجرايةيقبليكنولموقف،

بضاعتهكانتوانماطعاما،ولامتاعاولادرهماولادينارامدخراكانولا

المرسلينبسيداقتداء،العلم-عنهاللهرضي-وفاتهبعدوميراثه،حياتهمدة

العلماءان":قالفانه،جمعيناوصحبهالهوعلى!سيممحمدالنبيينوخاتم

بهأخذفمنالعلمورثواولكندرهما،ولادينارايورثوالمالأنبياءورثة

.(1وافر")بحظأخذفقد

لنفسهليختارالمخاطبةورقيقالملاطفةبحسنالعاقلينبهوكان

المباحاتاتخاذمنالطرائقمندونهاكانوان،سبيلهمويسلك،طريقتهم

لىإالانصافبعينفانظر.الاعلىطلبعلىعقلهيدلهالعاقللكنجائز،

لكن،طلبهعنوخذلهغيرهعنهاقعدمما،واجرىالامامهذالهاللهوفقما

اعظمومن،الاسبابسلبالتوفيقعدموعلامةسبب،شئلكل

فلمامنها.الضروريغيرعن]و[التخلي)2(الدنيافضولترك:الاسباب

بياحديثمن(2)23ماجهبن1و(،6822)لترمذي1و36(،)43أبوداودأخرجه(1)

.(587)7/:المنير"البدر"فيالملقنابنصححه.عنهاللهرضيالدرداء

ثبت.ماولعلهاداالتخلي..."لترك(:)طفيالعبارة2()
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العواطفعليهانصبتمنهاالضروريغيرلرفضالإمامهذااللهوفق

الدنيا،علماءمنغيرهبخلاف،جليلةفضيلةكلبهافحصل،الالهية

وزينتهاملاذهااختاروالمافانهملتحصيلها،والساعينوطالبيهايهامختار

يخبطونشركهافيفوقعواالرشاد،طرقغالباعليهمانسدتورياستها=

يلبسونماولاياكلونمايبالونلا،ليلكحاطبويحطبونهاعشواء،خبط

الخبيثةومقاصدهم،الدنيئةأغراضهملهميحصلماإلايتأولون)1(ماولا

ميتة،أجسامهمبسببها،متحاسدونطلبها،علىمتعاضدونفهم،الخسيسة

خربةوقلوبهم،معمورةمزخرفةوظواهرهم،فارغةغيرهامنوقلوبهم

.مابورة

باغضها،معادينرافضها،قالينأصبحواحتىعليههممايكفهمولم

منالحطامتحصيلمنعليههمماتاركا،الاخرةعالمالامامهذاوارولما

أحوالهأنتحققوا،لحراماعنفصلاالمباجالفضلرافضا،الحرامالمشتبه

علىالنفسانيةالغيرةخذتهمو،انفعالهمخفيوتوضح،أحوالهمتفضح

ماأينبهالفتكعلىفحرصوا،الروحانيةلصفاتهالمباينة،الشيطانيةصفاتهم

بحراسته،منهملىتعااللهفحماهأسد.وهوثعالبأنهموأننسواوجدوا،

عندلهونشر،وحماهحياتهمذةوحفظه،لخاصتهصنعكمامرةغيرلهوصنع

.والاهبماالاقظارفيعلماوفاته

!!!

."يتناولون":ولعلها(،ك،)طفيكذا(1)

764



السادسالفصل

وتبعدهالدنياعنوتقاعدهوتجردهزهدهبعضذكرفي

منشعارالهذلكجعللىتعااللهفانومتاعها،الدنيافيزهدهأما

ليقال:قالالمجيدالقرانعلمهالذيشيخهعنبهأثقمنحدثني.صغره

لمإذابانكوتعدهتوصيهأنإليكاحب-:الشيخيعني-صبيوهوابوه

ودفع:قال.درهماأربعينشهركلإليكادفعوالتلقينالقراءةعنتنقطع

فيزدادبهايفرحوربماصغيرفانهإياها،أعطه:وقالدرهما،أربعينليإ

شهركلفيلك:لهوقل،ودرسهالقرانبحفظالاشتغالعلىحرصه

اخذلاأنلىتعااللهعاهدتنيإ،سيدييا:وقالقبولهامنفامتنعمثلها.

فيهللهلماإلاصبيمنيقعلاهذاأنفرأيتيأخذها،ولمأجرا،القرانعلى

العناية.من

منوصلمالىإأوصلتهالتيهياللهعنايةفان،شيخهوصدق:قلت

ملازمته-أطالمنخصوصا-راهمنكلاتفقولقد،صغرهمنخيركل

قدبحيثمشهورا،ذلكصارلقدحتىالدنيا،فيزهدهفيمثلهرأىماأنه

لوبلوجهها،علىبصفاتهسمعمنكلمنوالبعيدالقريبقلبفياستقر

العصرهذاهلأزهدكانمن:الشيخمنبعيدبلدأهلمنعاميسئل

ما:لقال؟الاخرةطلبعلىحرصهموالدنيا،فضولرفضفيكملهمو

تيمية.ابنبمثلسمعت

فمر،رأيناوالا،النيةتم!محيحمع،فيهلمبالغتهإلاذلكلهاشتهروما
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التيحالتهبمثلرضيأومنها،هوقنعمابمثلالدنيامنقنعالعلماءمن

دارولاحوراء،سريةولاحسناءزوجةفيرغبانهيسمعلمعليها؟كان

ولا،درهمولادينارعلىشدولاعقار،ولابساتينولاجوار،ولاقوراء،

فيزاحمولاحشم،ولافاخرةناعمةثيابولا،نعمولادوابفيرغب

الملوكأنمع،المباحاتتحصيلفيساعياراءىولا،الرياساتطلب

نأوادين،وفعلهلقولهخاضعين،أمرهطوعكانواوالكباروالتجاروالامراء

)1(منهمكلايؤهلأنأو،لاجلالهمظهرين،أمكنهممهماقلبهلىإيتقربوا

ماله.بذلفي

أهله،منوليسواالعلملىإالمنتسبينبعضأحوالمنهذهحالهفأين

ببصائرهمنظروماآلرى؟وفعلهبقولهفيهبالوقيعةالشيطانأغراهقدممن

الدنياطلبفيوتحاسدهم،وسماتهولسماتهم،وصفاتهصفاتهملىإ

منها،الهربفيومبالغتهمنها،الاستكثارفيوتحاشدهمعنها،وفراغه

وعدم،يديهبينالامراءوذل،بهمابوالىإواختلافهمالامراءوخدمتهم

لحق،باإياهموصدعه،تهموتعبداومداجاتهمترابهموبكبرائهماكتراثه

الدينحالقة،الحالقةقتلتهمولكن!واللهبلى؟محاورتهمفيجأشهوقوة

لاالعقلسارقة،السارقةالدنياحبأحلامهمعلىوغطىالشعر،حالقةلا

منواصلينطلبها،فيباينهم)2(منقاطعينصبحواحتى،البدنسارقة

جلبها.فيواصلهم

ك(.)ط،فيالعبارةكذا)1(

بعدها.لسياق1عليهاويدلأثبتماولعلها""ياتيهمك(:،)ط)2(
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السابعالفصل

وتواضعه،فقرهمعإيثارهفي

وتقللهفيهاوفقرهلهاورفضهللدنياتركهشدةمععنهاللهرضيكان

لاحقيرا،اوجليلاكثيرا،أوكانقليلامنها،يجدهعساهبمامؤثرامنها=

عنإليهالنظرفيصرفهالكثيرولا،بهالتصدقعنذلكفيمنعهالقليليحتقر

مماثيابهبعضنزعشيئايجدلمإذاحتىيتصدقكانفقد.بهالاسعاف

الرغيفالقليلقوتهمنيستفضلوكتانالفقير،بهفيصلإليهيحتاج

ونحنويمضيكمهفيهماخبأوربما،نفسهعلىبذلكفيؤثروالرغيفين

يحرصمستخفيا،الفقيرلىإدفعهوقدبعضنافيراه،الحديثلسماعمعه

الاكلعنديؤثرهعندهالمقامواثرفقير،عليهوردإذاوكانأحد،يراهلاأن

برسمه.جعلالذيقوتهمنبالاكثر

أنه:معناهماالواسطيعليالدينزينالعارفالصالحالشيخحدثني

بكرةفيكانأنهغالبهافيقوتنافكان:قال.طويلةمدةالشيخبحضرةأقام

ونأكللقمابيدهفيكسره،بالعراقيخبزارطلنصفقدرومعهيأتينيالنهار

يديبينمنالقرصباقييفرغولا،قبلييدهيرفعثمجميعا،وهوأنامنه

منذلكأرىوكنت.الليللىإالطعاملىإحتاجلانيأبحيث،أشبعحتى

عوائدهجميعمنيفرغحتىالاخرةالعشاءبعدلىإيبقىثم.الشيخبركة

فيأكلبعشائنا،فيؤتى.القربأصنافمنيومكلفيبهاالناسيفيدالتي

فلاأكلهعلىيزيدأنأسألهوكنت.بالباقييؤثرنيثم،لقيماتمعيهو

أكله.قلةمنلهأتوجعنفسيفيكنتإنيحتى،يفعل
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اغنىنفسيرأيتوما،عندهإقامتيمدةغالبفيدابنا)1(هذاوكان

فيها.منيهما)2(جمعارأيتنيولا،المدةتلكفيمنها

المحتاجينوتفقدالايثار،كثرةمنعنهاشتهرماواحدغيروحكى

لحهممصافيواجتهادهوالقراء،الفقهاءمنلحالاورقيقيوالغرباء،

يمكنهممنوالخاصةالعامةمنأحدلكلبل.لهمومساعدته،وصلاتهم

وجاهه.ووجهه،وفعلهبقولهإليهلمعروفاوإسداء،معهلخيرافعل

فيمثلهعصرهأهلمنباحدسمعتولارأيتفما؛تواضعهماو

الصالحوالغنيلحقير،والجليلواوالصغير،للكبيريتواضعكان،ذلك

بحديثهويباسطهويؤنسهويكرمهالصالحالفقيرنييدوكانوالفقير.

عانهو؛بنفسهخدمهربماإنهحتىالاغنياء،منمثلهعلىزيادةالمستحلى

ربه.لىإبذلكوتقربا،لقلبهجبرا،حاجتهبحمل

ولينوجهببشارةعليهيقبلبل،يسالهاويستفتيهممنيساملاوكان

رجلاصغيرا،أوكانكبيرا،يفارقهالذيهويكونحتىمعهويقف،عريكة

ولايجبههولاباديا،أوحاضراعاميا،أوعالماعبدا،أوحرا،امرأةأو

منالخطاويعرفهويفهمهيجيبهبل،يوحشهبكلامينفرهولايحرجه

.وانبساطبلطف،الصواب

قيامهفي،عنهمومغيبهالناسمعحضورهفيالتواضعيلزموكان

.غيرهومجلسومجلسه،ومشيهوقعوده

ثبت.ماوالصواب"رأينا"(:ك،)ط(1)

ال(.منوالمثبت"أفقر"(:ك،)طفي2()
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لاإنهحتى،والاكرامالتواضعفيبحضرتهإقامتيحالمعيبالغولقد

بينخصوصاليويظهر،الالقاببأحسنيلقبنيبل،باسمييذكرني

إلاأجلسيتركنيلابحيث،منهوالادناءوالتبجيلالاكراممنبيأصحا

حالفيولازمنيعاما.أوخاصاطويلا،أومجلسهكانقصيرا،جانبهلىإ

منفردا،راويهعلىقراءتهقصديوكان."البخاريصحيح"تيقراء

تعجيلولقصدي،الناسمنبمحضرهناكالقراءةعننفسيلاستصغاري

لكونه،الراويالشيخذلكفواتمنوخوفا،للفرصةانتهازامنهفراغي

.السجزيالوقتبيأأصحابعلىسماعابروايتهتفرد

رجالاالناسمنكثيربمجمعقراءتهألزمنيبذلكالشيخسمعفلما

لىإمتعديانفعهايكونصفةعلىإلاينبغيما:وقالوصبيانا.ونساء

لهقراءتيتحصيلمنوفوقهمراديليحصلبحيثليفتجرد.المسلمين

وحضرفيها،ولازمني.لجمعةاسوىيتخللهالم،متواليةمجلساعشرينفي

يعارضالحافظناصرابنأصلهيبيدهكانتبنسخةيضبطهاكلهاالقراءة

)1(.المسمعالشيخأصلوكانت،القراءةنسخةبها

كانإنهبحيث،التواضعفيوالمبالغةالاخلاقحسنمنليظهرو

أحدايدعولاالنسخةبنفسههويحملالقراءةبقصدمنزلهمنخرجناإذا

:فيقول،الادبسوءمنخوفاذلكمنإليهأعتذروكنت.عنهيحملهامنا

!و؟اللهرسولكلامفيهماأحملألا.ينبغيبلكانرأسيعلىحملتهلو

علىالقراءةوكانت2(.11)صالوافر"الرد"فيالدينناصرابنالقراءةهذهذكر(1)

073(.)تلحجاراالعباسأبيالمعمرالمسند
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لاستحينيإحتى،المجالسصدرويدعالكرسيتحتيجلسوكان

لابماإكراميفيومبالغته،تواضعهشدةمنعجبو،هناكمجلسهمن

لمجحر،اللهرسولحديثقراءتيولولا.المجلسفيعليهوتقديمياستحق

التواضعفيحالههذاوكان.ذلكليينبغيكانلماحرمتهاوعظم

منكلإنحتى.يلقاهأو،يصحبهأو،عليهيردمنلكلوالاكراموالتنازل

ذلك.منوأكثرحكيتهممانحواالتواضعفيالمبالغةمنعنهيحكيلقيه

.وأمضاهالخيرخلالعلىوأجراه،عطاهووفقهمنفسبحان

!!!
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الثامنالفصل

ولباسههيئتهفي

الثيابفاخريلبسلا،وهيئتهلباسهفيمتوسطاعنهاللهرضيكان

لابسهاحالتشهرغليظةولاطمارا،ولافيها،النظرإليهويمديرمقبحيث

وهيئتهلباسهكانبلفيها)1(.الناسيراهخاصةبصفةالناسعامةمنويميز

يلبسفلااللباسمنواحدانوعايلزميكنولم.ومتوسطهمالناسكغالب

حضر.ماويأكلوحصلاتفقمايلبسكان.غيره

ولاعمامةفيمتصنعايرىلا.ظاهرةعليه)2(الايمانبذاذةوكانت

يردلمنولا،يلقاهلاحديتهياولا،جلوسولاقيامولامشيةولالباس

بلد.منعليه

ونحن،النائميرىفيمابمدةلقيهقبلرأيتهقدكنتنيأالعجبومن

وجدتهعليهليودخولهلقائيفحال.معينةصفةعلىطعامانأكلجلوس

وأكلنافأجلسني،.رأيتالتيالصفةمننحوعلىالطعامذلكمئليأكل

.المنامفيرأيتكماجميعا

غداءولاقططعاماطلبانهسمعولارآهماانهواحدغيرخبرنيو

والعمل،العلممنفيههوبمااشتغالهلشدةبقي؛مهمابقيولوعشاء،ولا

أكلواذا،إليهيلتفتحتىزماناًعندهيتركوربما،بالطعاميؤتىكانبل

وعابد"هلمعا"من:زيادة(كال،في(1)

فتح"انظر.فيهوالتواضعاللباسفيوالتنطعالترفهتركلمراد:وا.لهيئةارئاثة:البذاذة2()

.3(01/68):"الباري
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كانولاونعيمها،الدنياملاذمنشيئايذكررأيناهوما:قاليسيرا.شيئاأكل

همتهجلبلمعيشتها،منشيءعنيسالولاحديثها،منشيءفييخوض

لى.تعااللهلىإيقربوما،الاخرةطلبفيوحديثه

كانبل،بعينهثوبلهيتخذأنأمرأنهيسمعلم،لباسهفيكانوهكذا

وربما،عليهالتيئيابهبدللىإباحتياجهعلمهموقتبلباسهيأتونأهله

الذينهماهلهيكونحتىبغسلهايامرولاتتسخحتىمدةعليهبقيت

ذلك.يسألونه

فيحالههذاأنالدنيويةلحهمصافيينظركانالذي)1(أخوهوأخبر

وماالدنيا،أمورمنمنهبدلامماإليهيحتاجوماولباسهوشرابهطعامه

-باوده)2(القائمأعني-هذااخيهمنللشيختعظيماأشدكاناحدارايت

سلطانا،يهابكمايهابهوكانالطير،رأسهعلىكأنبحضرتهيجلسوكان

لاالرجلأهلأنوالعادةالعرفمنإن:لهونقولذلكفيمنهنعجبوكنا

ونحن،الأجنبيعنفصلامعهانبساطهميكونبل،كالاجانبيحتشمونه

منهأرىنيإ:فيقول،واحترامهاحتشامهفيمبالغكتلميذالشيخمعنراك

ذلكعنيسالوكان.ترونمامعهاكونأناوجبت،غيرييراهالاشياء

لذلك.الشيخإيثارعدممنيعلملماشيئامنهيذكرفلا

!!!

ية1البد"فيترجمته747(.)تتيميةابنلحليم1عبدبنالرحمنعبدالدينزينهو(1)

32(.29/):"الكامنةو"الدرر(1/094)8:"والانهاية

."باموره":ولعلها،كذا(2)
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التامحالقصل

وفراستهكرامتهبعضذكرفي

أذكروأنا،كراماتهمنشاهدهماببعضالثقاتمنواحدغيرأخبرني

شاهدته.ماببعضذلكمنبدوالاختصار،سبيلعلىبعضها

مسائل،عدةفيمنازعةالفصلاءبعضوبينبينيجرىأنهفمنها:

الشيخلىإنرجعبانمسالةكلفيالكلامنقطعوجعلنافيها،كلامناوطال

فيها.القولمنيرجحهوما

لسئقناذلكعنبسؤالههممنافلماحضر،عنهاللهرضيالشيخإنئم

وردناهماغالبيذكروجعل،فيهكتاكمامسألةمسألةلنايذكروشرعهو

حتى،الدليليرجحهمامنهايرجحثمالعلماء،أقوالويذكر،مسألةكلفي

منه،نستعملهنقصدنامالناوبينعنه،نسألأنردنامااخرعلىأتى

ظهرهو،بهكاشفناممامتعجبينمبهوتينحضرناومنوصاحبيأنافبقيت

خواطرنا.فيكانمماعليهالله

لييحضرمسالةبحثإذافيهاصحبتهالتيالايامخلالفيوكنت

عدةمنلجواباويذكرفيوردهيشرعحتى،بهخاطرييستتمفماإيرا؟،

01وجوه

لىإسافرأنهالحريميبنأحمدالمقرئالصالحالشيخوحدثني

لاناو،البتةالنفقةمنشيءمعييكنلمقدمتهالماأنيفاتفق:قال،دمشق

قدبشيخفاذاكالحائر،منهازقاقفيأمشيفجعلتهلها،منأحداأعرف
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فيهاصرةيديفيووضع،وجهيفيوهش،فسلممسرعانحويأقبل

يضيعك،لااللهفإن،فيهأنتفيماالانهذهأنفق:ليوقال،صالحةدراهم

وقلت،بذلكوفرحتلهفدعوت،اجليمنالاجاءماكانهأثرهعلىردثم

ابنهذا،تعرفهلاوكأنك:فقال؟الشيخهذامن:الناسمنرأيتهمنلبعض

منقصديجلوكان.الدرببهذااجتازأرهلمطويلةمدةلي،تيمية

فما،ليحاوعلىعليأظهرهاللهأنفتحققت،لقاءهدمشقلىإسفري

لاحيثمنعلياللهفتحبل،بدمشقإقامتيمدةأحدلىإبعدهااحتجت

فكان،عليهوالسلامزيارتهوقصدت،عليهبعدفيماواستدللت،أحتسب

إليه.لىتعااللهفأحمد،ليحاعنويسألنييكرمني

الصالحالشيخابناللهعبدالدينتقيالمقرئالعالمالشيخوحدثني

بها،مقيماالشيخكانحينمصرإلىسافرت:قالسعيدبنأحمدالمقرئ

فلم،الأمكنةبعضفيفانزلت،مريضمثقلناوليلاقدمتهانيأفاتفق

ليإفدخل،ضعيفوأنافأجبته،وكنيتيباسمييناديمنسمعتأنألبث

دمشق،فيببعضهماجتمعتقدكنتممنالشيخصحابمنجماعة

الشيخأنفذكروا؟الساعةهذهقدمتوأنا،بقدوميعرفتمكيف:فقلت

أحدارأيناوما،بنقلكنسرعنمرناو،مريضنتوقدمتانكأخبرنا

عنه.اللهرضيالشيخكراماتمنذلكأنفعلمتبشيء،خبرناولاجاء،

شديدةمرضة-بهاكنتإذ-بدمشقمرضت:قالأيضاوحدثني

مثقلناوسيرعندوالشيخإلاأشعرفلم،الجلوسمنحتىمنعتني

فارقنينإلاهوفما،العافيةجاءت:وقالليفدعا،والمرضبالحمى

وقتي.منوشفيتالعافيةوجاءت
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الشيخعنانحرفمنلبعضشعراأستكتبكنتقدأيضا:وحدثني

وكلامشعرقائلهلىإنسبأنهالشعرذلكقولهسببوكان.فيهتنقصهقد

منحاكمعندوجههفيعليهذلكوأثبتالرجلفأخذ،الرفضعلىيدل

كانالذيأنفتوهم،الناسبينحالهفشهربهلمحأمرالمطهر،الشرعحكام

،عنديوبقيالشعر،ذلكفيهقالأنعلىذلكفحمله،الشيخذلكسبب

مناشياءعدةفيفوقعت،الاحيانبعضفيبعضهاوردربماوكنت

نفسي،علىلأتتفيهابيلىتعااللهلطفولولا،متواترةوالخوفالمكروه

الشعر،ذلكلبعضإيراديإلاسببالذلكرفلمدهيت،أينمنفنظرت

،المكارهمنفيهكنتماأكثرعنيفزال،منهبشيءأنوهلاأناللهفعاهدت

يبقلمحتى،وغسلتهوحرقتهفأخذتهعنديالشعرذلكوكان،بعضهوبقي

فيهكنتماجميععنياللهفأذهبذلك،منلىتعااللهواستغفرتأئر،له

خيرفيذلكبعدأزلولم،عكسهبهاللهوأبدلني،لخوفواالمكروهمن

الله.علىكرامتهومنالشيخأحوالمنحالاذلكورأيت،وعافية

المطرزالمقرئالدينعمادابنالشيخأخبرني:قالأيضاوحدثني

ورحبعليفرد،عليهفسلمت،نفقةحينئذومعيالشيخعلىقدمت:قال

نفدتوقدايامبعدكانفلمالا.امنفقةمعكهليسالنيولموادنانيبي،

فمنعني،وراءهالناسمعصليتأنبعدمجلسهمنأخرجأنأردتنفقتي

أنت:وقال،دراهمجملةليإدفعالمجلسخلافلما،دونهمجلسنيو

علىكشفهاللهأنوعلمت،ذلكمنفعجبت،بهذهفارتفق،نفقةبغيرالان

نفقة.لىإواحتجتنفدتلماواخرا،نفقةمعيكانلماأولاليحا

المغلنزلحين-عنهاللهرضي-الشيخأنتهمهألامنوحدثني
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إليهوجاءشديدا،خوفاوخافواأهلهارجفوغيرها،دمشقلأخذبالشام

أبشروا،:قالثم،اللهلىإفتوجه،للمسلمينالدعاءوسألوهمنهمجماعة

معئأةالرووسترونحتى،ثالثةبعدالفلانياليومفيبالنصريأتيكماللهفان

خلف-كماأو-بيدهنفسيفوالذي:حدثنيالذيقال.بعضفوقبعضها

على،الشيخقالكمارؤوسهمرأيناحتى-قولهمثل-ثلاثإلامضىما

بعض)1(.فوقبعضهامعبأة،دمشقظاهر

نأالنساجعيسىبنأحمدبنعثمانالورعالصالحالشيخوحدثني

كلفي،بدمشقبالبيمارستانالمرضىيعودكان-عنهاللهرضي-الشيخ

فشفي،لهفدعامنهمشابلىإفوصل،فعادهمعادتهعلىفجاء،يوم

ثم5،دناولههشراهفلما،عليهالسلاميقصدالشيخلىإوجاءسريعا،

،بلدكلىإالرجوعتعجلاناللهفعاهد،اللهشفاكقد:وقالنفقةإليهدفع

الفتى:فقالهاهنا،وتقيمنفقةبلاأربعالكوبناتزوجتكتترلنأنيجوزأ

مماوعجبت،يدلنعلىاللهلىإتائبأناسيدييا:وقلتيدهفقبلت

مناحدليبحاعرفقديكنولم،نفقةبلاتركتهمقدوكنت،بهكاشفني

دمشق.اهل

القضاةبعضعنخبر-عنهاللهرضي-الشيخأن:بهأثقمنوحدثني

:يقولسمعهوأنهالقضاء،لمملدالمحروسةمصرلىإمتوجهامضىقدنه

أهلفصلاءمنمعينرجل،فلانبقتلأحكمقاضياالبلدلىإصلحالما

فيحصلولكن،وورعهوزهدهعلمهعلىالناسجمحأقد،والدينالعلم

هـ(075)2سنةشقحبمعركةفيوذلك(1)
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فعظم،بقتلهالحكملهصوبماوالعداوةالشحناءمنمنهالقاضيقلب

الرجلهذابمثلالقتلمنعليهعزمماوقوعمنخوفاسمعهمنعلىذلك

فيلقى،ذلكفيوالشيطانالهوىيوقعهأنالقاضيعلىوحذرا،الصالح

مثلوقوعوكرهوا،بيقينالدممعصومبمسلموفتك،حرامبدممتلبساالله

المفاسدهعظيممنفيهلماذلك

يمكنهلااللهإن:فقال،بصفتهالخبرهذا-عنهاللهرضي-الشيخفأبلغ

يسير،قدرمصروبينالقاضيبينفبقيحيا،مصرلىإيصلولاقصد،مما

لسانعلىلىتعااللهأجرىكماوصولها،قبلفمات،الموتوأدركه

عنه.اللهرضيالشيخ

المختصربهذايليقلاجدا،كثيرةعنهاللهرضيالشيخوكرامات:قلت

وأعاداهبأحدسمعماأنهكراماتهأظهرومنمنها.القدرهذاذكرمنأكثر

يحتاجلامشهورظاهروهذا،دينهفيغالبهابلايابعدةوابتليإلامنهغض

صفته.شرحلىإفيه

!!!
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شرالعاالفصل

عنهاللهرضيكرمهذكرفى

بل،يتصنعهولايتطبعهلا،الكرمعلىمجبولا-عنهاللهرضي-كان

بل،قطدرهمولادينارعلىشدماأنهتقدمفيماذكرتوقد،سجيةلههو

شيئايسألهمنيردلاوكان،كلهبهيجودذلكمنشئعلىقدرمهماكان

ربمابل،ذلكغيرولا،كتبولاثيابولادنانير،ولادراهممنعليهيقدر

يدعهلامتعذراحينئذكانفإن،النفقةمنشيئاالفقراءبعضيسألهكان

ذلكوكان،إليهفيدفعهلباسهمنشيءلىإيعمدكانبل،شئبلايذهب

حاله.منالناسعندالمشهور

الشيخابناللهعبدمحمدأبوالمقرئالفاضلالعالمالشيخحدئني

شيخبحضرةجالسايوماكنت:قالسعيدبنأحمدالمقرئالصالح

الشيخفراه،عليهفسلمإنسانفجاء،عنهاللهرضيتيميةابنالاسلام

ذلك،الرجليسألهأنغيرمنعمامتهالشيخفنزع،بهيعتممالىإمحتاجا

ولم،الرجلذلكلىإالاخرالنصفودفعبنصمفها،واعتمنصفينفقطعها

.عندهللحاضرينيحتشم

منالفعلهذاأنالتفهيملىإيحتاجمنبعضتوهموربما:قلت

وليس،المروءةيشينالذيالتبذلمننوعأو،المالإضاعةفيهالشيخ

قطعأنورأى،ئيابهغيرمعلومحينئذعندهيكنلمفإنه،كذلكالامر

عليهيكنولمالمقصود،بهيحصلولايفسدهممالباسهبقيةمنالعمامة

لىإفسارع،إليهيدفعهحتىإليهيحتاجلاصحيحثوبحينئذعندهولا
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أخاهفنفع،العمامةوهو،لهوضعفيماكلهعنببعضهيستغنيماقطع

أكملهووهذابباقيها.هوواستغنىببعضها،حينئذحاجتهوسدالمسلم

والايثارالمشهور،المذكورلجودوا،التاموالرشدالصالحالتصرف

هذامنفليسالمروءةإسقاطمننوعفيهالذيالتبذلماوبالميسور.

فيالنفسرويةوعدم،التواضعفيالمبالغةمنهذابلشيء،فيالقبيل

لحاضرين،ابحضرةنفسهتعظيمالمرءإرادةورفض،الاحتشاممحل

وعقلا.شرعامطلوبةمحمودةخصالوهذه

وعلماوعقلامروءةالخلقكملوالأنامسيدعنذلكمثلرويوقد

وخرج،بيضحوالشلهاسوداءشملةيومالبسأنهبص:المصطفىمحمد

رسوليا:فقالإنسانفراهحضور،المسلمينمنوجماعةالمسجد،لىإ

فنزعها،يسألهسائلايمنعلا!شب!هاللهرسولوكان،الشملةهذهأعطني!الله

ذلكيلومونالناسوطفق،الرجلذلكلىإودفعهاالمكرمكزيمهعنلمجص

وقد،يلبسمالىإمحتاجاوكان!سيوالنبيسالوكونهفعل،ماعلىالرجل

اطلبهالمنيإ:إليهممعتذراالرجلفقاليساله،شيئايمنعلاءلمج!أنهعلم

عندهفأمسكها:الراويقال،موتيعندكفناليلاجعلهالكنلالبسها،

لحفاظامنواحدغيررواهقدمشهورحديثوهذا.كفنهكانتحتى

لجودافيأبلغبل،قلناهماعلىالدليلأوضحمنوهو)1(.الثقات

.الاخلاقوكرمالنفسوكسروالتواضع

بعضفييوماماراكان-عنهاللهرضي-الشيخأنبهأثقمنوحدثني

عنه.اللهرضيسعدبنسهلحديثمن()1277البخارياخرجهالقصةبعحو(1)
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ماالشيخمعيكنولم،حاجتهالشيخوعرفالفقراء،بعضلهفدعا،الازقة

وأنفقه،تيسربمابعه:وقالإليهودفعهجلدهعلىمنثوبافنزع،يعطيه

النفقة.من)1(شئمعهيكنلمكونهمنإليهواعتذر

لى،تعااللهلىإيقربمابغيرإكثارهعدمفيالمبالغةمنأيضاوهذا

سبحانه،للهالعملإخلاصأبلغمنوهذا،كانماكائنابالميسوروجوده

شاء.لماشاءمنالموفقفسبحان

أحدايردلاكانعحهاللهرضيالشيخأن-أيضا-بهأثقمنوحدثني

أنهخبرنيومنها،شاءمابنفسههويأخذأنيأمرهبل،كتبهمنشيئايسأله

فرأى)2(،يختارهكتابايأخذأنفأمره،بهينتفعكتابافسألهإنسانيوماجاءه

فأخذه،كثيرةبدراهماشتريقدمصحفاالشيخكتببينالرجلذلك

أمنعهأنبييحسنلا:فقال،ذلكفيالشيخلجماعةابعضنفلام،ومضى

به.فلينتفع،دعه،سألهبعدما

التيالعلمكتبمنشيئايسألمنعلىشديداإنكاراينكرالشيخوكان

يظلبه.ممنالعلميمنعأنينبغيما:ويقول،السائلمنويمنعهايملكها

والتمول.الملكجهةلىإأبداينظرلاكانأنه:كرمهومن

.المقتدييغنيكرمهمنالقدروهذا

!!!

لثيء".عندهيحضرلم"كونهال(:في1()

)ط(.فيالعبارةفيتكراروقع)2(
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عشرالحاديالفصل

وشجاعتهقلبهقوةذكرفي

أحدارأيتماقلبا،قواهموالناسأشجعمن-عنهاللهرضي-كان

سبيلفييجاهدكانمنه،العدوجهادفيعناءعظمولامنه،جأشاأثبت

لائم.لومةاللهفييخافولا،ويدهولسانهبقلبهالله

عسكرمعحضرإذا-كانعنهاللهرضي-الشيخأنواحد:غيرأخبر

منرأىإن،ثباتهموقطبواقيتهم)1(بي!هميكونجهادفيالمسلمين

والظفربالنصرووعدهوبشرهوثبتهشجعه،وجبانةرقةأوهلعابعضهم

السكينة.عليهماللهوانزال،والمجاهدينلجهادافصللهوبين،والغنيمة

،الشجعانكأعظمالعدوفييجولويتحنكالخيلركبإذاوكان

الفتكمنكثيرمنالعدوفيأنكىتكبيراويكبر،الفرسانكأثبتويقوم

.الموتيخافلارجلخوضفيهمويخوضبهم،

الواصفيعجزالشجاعةمناموراعكةفتحفيمنهرأواأنهموحدثوا

بفعلهإياهاالمسلمينتملكفيالسببكانولقدقالوا:وصفها،عن

.نظرهوحسنومشورته

الكرجملكجاءه،المحروسةدمشقعلىغازانالسلطانظهرولما

دمشق،أهلمنبالمسلمينالفتكمنيمكنهأنعلىجزيلةأموالالهوبذل

فيورغبهمالمسلمينوشجعفورهمنفقام،الشيخلىإالخبرووصل

(.)كمنلمثبتوا،"أوقفهم"(:)طفي(1)
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،لخوفاوزوالوالامنوالظفرالنصرقيامهمعلىووعدهم،الشهادة

فخرجوا،منهمالاحلاموذويوكبرائهموجوههممنرجالمنهمفانتدب

فقيل:هؤلاء؟من:قالالسلطانراهمفلما،غازانالسلطانحضرةلىإمعه

عنهاللهرضيالشيخفتقدم،يديهبينفحضروا،لهمفأذن،دمشقرؤساءهم

أدناهحتى،عنهاللهرضيعظيمةهيبةقلبهفيلهاللهأوقعراهأنفلماأولا،

تسليطعنرأيهعكسفيأولامعهالكلامفيالشيخخذوجلسه،و

بحرمةوأخبرهأموالا،لهوضمن،المسلمينعلىالكرجملك)1(المخذول

دماءبسببهوحقنتطائعا،ذلكلى!فاجابه.ووعظهوذكره،لمسلمينادماء

حريمهم.وصين،ذراريهموحميت،المسلمين

اللهقدسالمنجا)2(ابنالدينكمالالشيخعنبهاثقمنوحدثني

يحدث-،الشيخيعني-فجعلحينئذ،الشيخمعحاضراكنت:قالروحه

السلطانعلىصوتهويرفع،وغيرهالعدلفيورسولهاللهبقولالسلطان

نأقربلقدحتى،حديثهأثناءفيمنهيقربوجعل،ركبتيهعلىجثاحتى

مصغ،بكليتهعليهمقبلذلكمعوالسلطان،السلطانركبةركبتهتلاصق

لهاللهوقعماشدةمنالسلطاننو.عنهيعرضلاإليهشاخص،يقوللما

هذامن:حضرتهأهلمنيخصهمنسالوالهيبةالمحبةمنقلبهفي

منأوقعولا،منهقلباأثبتولامثلهارلمنيإ:معناهماوقال؟الشيخ

وما،بحالهفاخبرمنه،لاحدمنيانقيادااعظمرأيتنيولا،قلبيفيحديثه

،حرانابائكبلدلكاعمراناحببتإنوساله،والعملالعلممنعليههو

."لمخزول"ا:(ك،)ط(1)

المنجا".بنالدينوجيه":وغيره2(1/55):"الزمانمرآة"ذيلفي)2(
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إبراهيم،مهاجرعنارغبلا،واللهلا:فقال،برسمكويكون،إليهوتنتقل

بمااللهلهصنعقدمعززا،مكرمايديهبينمنفخرج،غيرهبهستبدلو

المسلمين،دماءحققطلبفينفسهبذلهمنالصالحةنيتهعليهطوى

منالمسلمينأسارىغالبلتخليصسبباأيضاذلكوكان،أرادهمافبلغه

الشجاعةأعظممنوهذا،حريمهموحفطأهلهمعلىوردهم،يهمأيد

لجألثقهاوقوةوالثبات

لىإبهوشيحين-عنهاللهرضي-الشيخأنأتهمهلامنخبرنيو

كلامه:جملةمنفكان،يديهبينأحضرهالناصر،الملكالمعظمالسلطان

فلم،الملكأخذنفسكفينو،الناسأطاعكقدأنكأخبرتإنني

كثيرسمعهعالوصوتثابتوقلبمطمئنةبنفسلهقالبلبه،يكترث

عندييساويلاالمغلوملكملككإنواللهذلك؟فعلأناحضر:ممن

قلبهفيلهاللهأوقعبمامقابلتهفيجابهو،لذلكالسلظانفتبسم،فلسين

،كاذبليإبكوشىالذيوان،لصادقواللهإنك:العظيمةالهيبةمن

دهرمنذبهفتكقدلكانلولاهماالدينيةالمحبةمنقلبهفيلهواستقر

ممن،والبهتانالزورالاقاويلمنحقهفيإليهيلقىماكثرةمن؛طويل

لجهالة.وابالفسقمشحونوباطنه،العدالةللطعامحالهظاهر

متعاضدين،بالدينالدنياواكلوالاهواءأهلالمبتدعونيزلولم

متخرصينبه،الفتكفيبالسعيوسعهمباذلين،عدوانهفيمتناصرين

ينقله،ولميقلهلمماإليهوناسبين،عليهمختلقينالصراح،الكذبعليه

فيمنهسمعولا،فتوىولاتصنيففيلهوجدولاخط،بهلهيوجدولم

ماأو؟عليهومحاسبهمذلكعنسائلهماللهأنعلمواماأتراهم.مجلس
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أئربونحن-به-نفسهتوسوسونعدماالأثنسنخلقنا>ولقد:لىتعااللهقولسمعوا

دولحمنيلفظما!قعي!وعن)لمحالاليمينعنيخلمقالمتلقيانأ!الورلدحبلمنإليه

منفيههمماعليهمغلبولكن،واللهبلى]ق:16-18[.(غيدرقيمثلدئهإلا

حسدوهفلهذا،الاجلةدونللعاجلةوالعملالاحرة،علىالدنياإيثار

وطلبهأحبوا،ماورفضهلبغضهومخالفهم،مبايمهملكونهبغضوه،و

بمافيهيظفرهمأنأبىونياتهمنياتهاللهعلمولماورفضوا.باينوامامحبتهو

لهاللهوصنعإلامجلسعقدفيأحدمنهممعهيحضرلمإنهحتىراموا،

وكشفالواهيةحججهمدحضمنلسانهعلىيظهرهبماعليهمونصره

والعامة.للخاصةالداهيةمكيدتهم

!!!
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عشرالثانيالفصل

الشدائد،علىوصبرهاللهمرضاةفيقوتهذكرمن

الحقعلىوثبوتهإياهاواحتماله

علىوثبوتاومقاماقوةعصرهأهلاعظممن-عنهاللهرضي-كان

قائل،قولولالائملومذلكعنيصدهلا،لحقاتوحيدولتحقيق،لحقا

عليهيعضالحقلهوضحإذاكانبل،محتحلحجةعنهيرجعولا

معاداته،علىالناسغالبفاتفقمعاند،مباينلىإيلتفتولابالنواجذ،

الناسأقبلوهم،الفاخرةوالزمرةالعلماءباسمتسترواقدعاداهمنوجل

.الاخرةعنوالاعراضالدنياعلىالاقبالفي

والرياسة،لجاهاطلبالاكبرمقصودهمأن:لهعداوتهموسبب

فيلهأوقعبماذلكمنالسنامذروةلىإاللهرقاهقد،وراءهالخلقوإقبال

،بمعزلعنهاوهمبها،منحهالتيالمواهبمنوالعامةالخاصةقلوب

،الناسعنذلكستررادواومحاسدة،قلوبهموامتلأت،عداوتهفنصبوا

فيهوالوقوع،عليهوالبهتانالباطلاختلاقلىإفعمدوا،بهميفطنلاحتى

منبهيفتيفيماعليهالانكارواظهارهم،لحكامواالامراءعندخصوصا

الكلايم،زورمن)1(اجترحوهبماالطغامقلوبفشققوا،لحراموالحلالا

بحققلتههليسأله،لحكاماأحكميديبينمقاما)2(قوللكلأنونسوا

(.)كمنوالمثبته"اخترصوه"(:)ط(1)

..".همقاميمقاما")ك(:)2(
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صبافبعضهم.الانتقامداروالمبطل،السلامدارالمحقفيجازيبذام؟أو

بذلكوأحسعنيدا،جباراالامامهذاحقفيوصارتقليدا،أقوالهملىإ

بزمامأخذهمأنوتصورواعبيدا،للحكامأصبحواقدقومالعامةمن

طاعتهموفي،مصدقينلهموهمفاصبحواشديدا،يكونالمالحصول

الساداتأكئرعاداهبحيثالعديد،التركيبهذامنفاجتمع(،)1سابقين

فيتحاشدهمرأىكلماذلكمعوهوالفاسد،غرضهبحسبكلوالعبيد،

حججهولكثرةانتصارا،إلاللحقيزدادلا،مناقضتهفيوتعاضدهممباينته

إظهارا.لاإوبراهينه

أعداوهقصدولقد.فرارادبرهيولهمولموأعصارا،أزمانايسجنولقد

حفظهاللهفجعلوإسرارا،إعلاناعليهحيلهموسعواومرارا،بهالفتك

فضيلةلهاللهفجعله،مشينةحبسهفيأنظنواولقدودثارا،شعارالهمنهم

لعلمهلىتعااللهفإن،عينيهبهأقروادهراهلوماموتهيوملهوظهر،وزينة

حلله،جملأالحقعلىللقدومالخلقعنالفراغمنألبسه،أجلهبقرب

هذا،وعزيمةلحقافيقوةعلىبل،جريمةولاجريرةغيرعلىحبسكونه

والاحداق،البصائربفنونهوبهر،الافاقفيعلومهمنلهاللهنشرمامع

البدعاهلللأعداءورغماكبتا،والاوراقالصحفمؤلفاتهبمحاسنوملأ

والأهواء.المضلة

!!!

."بقونسا...قونمصد":بهاوصواكذا(1)
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عشرالثالثالفصل

والباطلللحقومعياراعصرهفيحجةجعلهاللهانفي

ولامصنفلهليس-عنهاللهرضي-فانهوظهر،اشتهرقدأمروهذا

والعقليالنقليالدليلرجحهمافيهاختاروقدإلاإفتاءولامسألةفينص

القاطعةبالبراهينعليهفبرهنالمحضالحققولوتحرى،غيرهعلى

بها،قلبهيثلجالسليمةالفطرةذوذلكسمعإذابحيث،الظاهرةالواضحة

عندهالحديثصحإذامؤلفاتهجميعفيوتراه.المبينالحقبأنهاويجزم

ومجتهد،عالممنقائلكلقولعلىويقدمه،بمقتضاهويعملبهيأخذ

يميلهلاوالسنةالكتابمعواقفايراهالعدلبعينإليهالمنصفنظروإذا

ولاأحدا،بعلومهماالأخذفييرائيولا،كانمنكائناأحدقولعنهما

عنهمايرجعولاسيفا،ولاسوطاولاسلطاناولااميراذلكفييخاف

بقولهوعامل،الطولىواليد،الوثقىبالعروةمتمسكوهوأحد،لقول

لاخراواليؤمباللهتؤمنوننكنغوالرسولإلىالئهفردوهشئءٍفىشزعتم>فان:لىتعا

منفيهخنلفتئموما>:لىتعاوبقولهالنساء:95[1(تاوللاوأحسنخزلكذ

1[.0:الشورى1<للهفحكمه،إلىشئع

كثرةمنعنهاشتهرماطويلدهرمنذأحدعناشتهرأنهسمعتوما

بمقتضاهما.والعملمعانيهما،تتبعفيوالإمعان،والسنةللكتابمتابعته

للكتابموافقةبأبلغهاافتىوقدإلاالعلماءاقوالمسالةفييرىلاولهذا

.والمعقولالمنقولجهةمنبأقومهاالاخذوتحرى،والسنة
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اهلإنحتىلاهله،عصرهفيحجةجعلهبذلكعليهاللهمنولما

عليهويعولون،وقائعهمعنبالاستفتاءإليهيرسلونكانواعنهالبعيدةالبلد

ويبرهن،المسددةبأجوبتهغلتهمفيشفي،حكمهعليهمالتبسماكشففي

وذمحقكلعليهاوقفإذاحتى،المتعددةالعلماءأقوالمنالحقعلى

حقلهوبانبقبولها،أذعن،الهوىلتركوفققدممن،وقوىبصيرة

المشهور،حقهفيمخالفتهوقتهأهلمنأحدعنسمعوانمدلولها،

والاشتغالالشرور،فعلوالعامةالخاصةعندعليهظهرقدممنيكون

الغرور.بترهات

يرىلاحينئذفانه،ببصيرتهالنظرفليمعنذكرتهماتحقيقأرادومن

منلىتعااللهمنحهبمامعترفا،الاماملهذاموافقاشاءبلدأياهلمنعالما

مناتبعمنوراءهإلا،ومقاممحفلكلفيعليهمثنيا،الالهامصنوف

فيوبالغفيها،ورغبالاخرةبطلبواشتغل،والسنةالكتاببلدهعلماء

ملتبسا،عنهمنحرفاله،مخالفاعالمايرىولاوأهملها.عنهاالاعراض

فيحيلاوأوسعهمالدنيا،جمعفينهماأكبرهممنوهوإلاله،بالشحناء

أحوالااللبذيعندوأشهرهم،سمعةطلبهمورياء،وأكثرهمتحصيلها،

فيوأبسطهمومكرا،دهاءوالظلملحكماذويعلىشدهمو،ردية

وصفتكماراهم،العواممنومبغضيهمحبيهلىإنظروانلسانا،الكذب

الاولين.القبيليناختلافمن

فيتحرجأماواللهلا،وصفتهكمافرأيته،ونظريفكريمعنتولقد

أزاحإن،كذلكيراهفانهبنفسههوفليعتبرذلكفيارتابومنمنهما،أحد

حسنمنسبحانهاللهعلملماإلاكذلكذلككانوما،الهوىغطاءعنه
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ربه،مرضاةطلبفيوسعهوبذل،قصدهوإخلاص،الامامهذاطوية

عليه.وسلامهاللهصلواتنبيهومتابعة

!!!
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عشرالرابعالفصل

وشيعهعليهصلىمنوكثرةوفاتهذكرفي

عنهاللهرضي-وفاتهحينبدمشقحاضراكانممنواحدغيرأخبرني

ذاكإذوكان،يسيرةأيامامرض-روحهاللهقدس-الشيخإن:قال-

بمرضهعلمفلما،المحروسةبدمشقالوزير)1(الدينشمسالكاتب

عندهجلسفلما،ذلكفيلهالشيخفأذن،لعيادتهعليهالدخولفياستأذن

وقعقديكونأنعساهممايحلهأنمنهويلتمس،نفسهعنلهيعتذرأخذ

قدنيبأ-عنهاللهرضي-الشيخفأجابه،غيرهأوتقصيرمنحقهفيمنه

:معناهماوقال،الحقعلىنيأيعلملاوهوعادانيمنوجميعأحللتك

فعلكونه؛إيايحبسهمنالناصرالملكالمعظمالسلطانأحللتقدنيإ

حقاظنهممابلغهلمابل،نفسهلحظيفعلهولممعذورا،غيرهمقلداذلك

إلا،وبينهبينيمماواحدكلأحللتوقد،بخلافهأنهيعلموالله،مبلغهمن

ورسوله.للهعدواكانمن

القعدةذيمنالعشرين،الاثنينليلةلىإبقيالشيخإنئم:قال

وذلك،اليومذلكبكرةفيورضوانهلىتعااللهرحمةلىإوتوفي،الحرام

اللهذاتفيمجاهدا،حالهعلىوهو،مائةوسبعوعشرينثمانسنةمن

بليتتعتع،ولم،يضعفولم،يهلعولم،يجبنلممحتسبا،صابرا،،تعالى

تنكزالدينسيفهو:الشامنائبكانوالذي)ك(.منوالمثبت((الملك")ط(:في(1)

السر:وكاتب،برقبنالدينشهاب:دمشقليواوكانللصيد،البلدخارجوكان

المعني.هوالاخيرهذاولعلمحمود.بنالدينشهاببنالدينشمس
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.سواهماجميععنباللهمشتغلاوفاتهحينلىإكان

مندمشقفييبقلمحتىبموتهالناسسمعنإلاهوفما:قال

حتى،لهوتفرغلذلكحضرإلارادهوعليهالصلاةلىإالمجيءيستطيع

بمصابهللناسوحصلحينئذ،معايمثمهاوعطلت،بدمشقالأسواقغلقت

والروساء،الأمراءوخرج،سبابهموأمورهمغالبعنشغلهمأمر

منوالصبيانوالنساءوالرجالوالأجناد،والاتراكوالفقهاء،والعلماء

.لعواموالخواص

قدكانواانفسثلاثةإلاأعلمفيماالناسمنأحديتخلفولم:قال

غلببحيث،أنفسهمعلىخوفاالناسمنفاختفوا(،بمعاندته)1اشتهروا

فأهلكوهم)2(.الناسرجمهمخرجوامتىأنهمظنهمعلى

الخاصةمنغسلهحضرمنوازدحم:قال.وكفنعنهاللهرضيفغسل

شيءمنهمواحدلكلحصلحتى،غسلهعنالمنفصلالماءعلىوالعامة

)3(.قليل

كلمنعليهاأكبواحتىالناسراهاأنإلاهوفما،جنازتهأخرجتثم

قبليحطمأنالنعشعلىخشيحتىبها،التبركيقصدمنهمكل،جانب

فمنعواالاتراكواجتمعوالاجناد،الامراءبهافأحدقالقير،لىإوصوله

".بمعاداته"كثير:ابنعند(1)

البداية"انظر.والقحفازيوالصدر،،جملةابن:وهم،ليالبوزاعنكثيرابنذكرهم2()

هجر.دارطفيليستالاسماءوهذه(،الريانط-1/461)4:"والنهاية

.المشروعغيرالتبزكمنهذا)3(
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بعضهم،اختناقمن)1(عليهمسقوطهامنخشيةعليهاالزحاممنالناس

ازدحاماإلايزدادونلاوهم،يمكنهممابكللجنازةاعنيردونهموجعلوا

،الناسيسعأنهمنهمظنا،المحروسأميةبنيجامعأدخلتحتى،وكثرة

في-عنهاللهرضي-عليهوصلي،لجامعاخارجالناسمنكثيرفبقي

منذلكلهحصلومنوالاشرافالكبراءايديعلىحملثم،الجامع

،الأطرافمتسعةفسيحةبأرضووضع،دمشقظاهرلىإالناسجميع

.الناسعليهوصلى

علىمستشرفليوكان،لجامعافيعليهصليتقدأناوكنت:قال

الناسلىإأنظرأنفأحمبت،دمشقبطاهرعليهفيهصليالذيالمكان

ولاوشمالايميناأنظروجعلت،الصلاةحالعليهمفأشرفت،وكثرتهم

كلها.الارضتلكطبقواقدالناسرأيتبل،أواخرهمأرى

على،عليهوالمصلينالناسوشاهدحينئذحضرممنجماعةواتفق

لم:والتاريخبالنقلالعارفونوقال،الفخمسمائةعلىيزيدوننهم

اللهرضيحنبلبناحمدالامامجنازةإلالجمعاهذابمثلجنازةفييسمع

عنه.

الدينشمس)2(الكاتبجاءوقد،فوضعقبرهلىإذلكبعدحملثم

الامراءمنمعهومنايضاعليهفصلى،ذلكقبلحاضرايكنولمالوزير،

.الناسمناللهشاءومنوالكبراء

ثمت.ماولعله"وعليهم"ك(:،)ط(1)

58(.)صسبقماوانظر)ك(منوالمثبت،"الملك"(:)ط)2(
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والعظمة،والهيبةالوقارمنلجنازتهرئيماأحدلجنازةيرولم

صاحبها،أمروتفخيمهمإياها،وتوقيرهملها،الناسوتعظيم،لجلالةوا

،والعبادةوالزهادة،والعملالعلممنعليهكانبماعليهوثنائهم

والكرموالايثار،والفقر،بالاخرةوالاشتغالالدنيا،عنوالاعراض

والصدع،والاقداموالفروسيةوالشجاعة(،1)والبشارةوالصبر،لمروءةوا

ديته،عنوالمنحرفين،رسولهعداءواللهأعداءعلىوالاغلاظ،لحقبا

لهم،والتذللاللهلاولياءوالتواضع،ولاهلهولدينهولرسولهللهوالنصر

وزخرفهابالدنياالاكتراثوعدم،لجنابهموالاحتراموالاعزازوالاكرام

حتىطلبها،علىوالمواظبةالاخرةفيالرغبةوشدةولذاتها،ونعيمها

بماعليهيثنيمنهموكل،والصبيانوالنساءالرجالمنونحوهذلكلتسمع

ذلك.منيعلمه

جعلثم-بركاتهمنعليناوأعادعنهاللهرضي-اليومذلكفيودفن:قال

لبلاد،ووالاماكنوالاطرافالقرىمنعليهللصلاةقبرهينتابون)2(الناس

فيعليهوصليإلا-نعلامفيما-بلدلىإموتهخبروصلوماوركبانا،مشاة

وتبريزوالعراقوالشاممصرأرضخصوصا،مجامعهوجوامعهجميع

في،والايامليالليافيالكثيرةالختماتلهوختمتوغيرها،وقراهاوالبصرة

والعراقومصرالمحروسةبدمشقخصوصاعددها،يضبطلمكثيرةأماكن

لهم،ديدنالهالقراءةالناسمنكثيرجعلحتىوغيرها،والبصرةوتبريز

له.وإهدائهالمجيدالقرانلقراءةالناسعلىالشريفةالربعةديرتو

."تلثباا":ولعلها،كذا(1)

ثبت.ماالصوابولعل"يتناوبون"ك(:،)ط)2(
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المختصرهذايسعولا،متعددةبقصائدالفصلاءمنكثيررثاهوقد

فيالحقمنعليهم-عنهاللهرضي-للشيخوجبلماوذلكذكرها،

النقليةالجليةالواضحةلالادلةالمستقيموالمنهح،الحقلىإإرشادهم

هذافيالناسعلىأنعماللهفإن،الدينأصولفيخصوصا،والعقلية

أهلهأغلبوصار،السننميتتوالبدعفيهظهرتقدالذيالزمان

،يعلمونلاحيثومن،يشعرونلاحيثمنلحرامواالبدعفيممرجين

المحض،لحقاوتبيين،الدينأصولإيضاحمنلهوفقهبماعليهماللهومن

جقلمبأموروالصلالاتالبدعمنغيرهعنوافراده،العدلوالاعتقاد

ومصنفاتهمؤلفاتهمنذلكمنأوردهبمالسانهعلىواظهارهامثلها،لىإ

والبراهينلحججامنأبرزهوما،وتقريراته،للحقالمطابقةوقواعده

المتكلمينمنأحديتمكنلممما،والمنقولللمعقولالموافقة،الظاهرة

بعدالعقليةالدلائلكثرةمنوأوردهأظهرهوما،بمثلهالاتيانوالمناظرين

الشاكينحججعواربهوكشف،المبتدعينجميعبهقطعحتىالنقلية

المشككين.

أعطاهمنوسبحان،والمسلمينالاسلامعنلجزاءاأحسناللهفجزاه

نألىإلجميلابالصبروأعانه،هداهمالىإالتوفيقبحسنومده،ولاهما

علىوالموتلحياةاكافةوالمسلمينورزقنا،وأرضاهعنهورضي،توفاه

.نلقاهماجميعفيجميعابهماوالاعتصام،نلقاهحتىوالسنةالكتاب

فيه،مباركاطيباكثيزاحمداوباطنا،وظاهراواحزا،أولاللهلحمدوا

سيدناعلىالاطيبانالاكملانوالسلاموالصلاة،ويرضىربنايحبكما

497



وصحبهالهوعلىاللواء،وصاحبالانبياءخاتم،المصطفىمحمد

)1(.امينجمعينا

!!!

ثمالبعليعليبنمحمدربهرحمةفقيرلنفسهعلقه"المنجد:نسخةخاتمةفيجاء()1

سنةالمحرمغرةتمامهووافق.رين1الدفيبهلىتعااللهلطف،الحنبليالدمشقي

للهلحمدوا.اللهحرسهادمشقبباطنالحنبليةبالمدرسةوسبعمائةوخمسينست

".الوكيلونعماللهوحسبنا،وصحبهوالهمحمدنبيهعلىتهوصلو،وحده

منه،فادونسخهأوفيهنطرأوالكتابهذاقرامناللهرحم":الناسخخطبغيروبعدها

".جمعينألرضوان1والرحمةعليهم،وكاتبهولمؤلفهالاسلاملشيخفدعا
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العلية"الأضلام"كتابموضوعاتفهرس

لصفحةالموضوعا

0000000000000000000000000000000000000000500000000000000000317المحققمقدمة

05000000550000000000000000000000000000000000000000000732.....المؤلفترجمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000733الكتابعننبذة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000973المؤلفمقدمة

000742رضاهوعنهاللهرضدعمرهومدةوعمرهمنشئهذكرفي:الاولالفصل

فتاويهفينقلهوسعة،ومصنفاتهومؤلفاتهعلومهغزارةفي:الثانيالفصل

00000000000000،0000000000000000000000447ومنصوصاتهيهيةالبدودروسه

والمقولالمذكوراجناسبانواعمعرفتهذكرفي:الثالثالفصل

000000000000000000000000752لمعقولووالمفهوملمتصور1و،والمنقول

00000000000000000000000000000000000000758..تعبدهذكرفي:الرابعالفصل

0000000000000000000000000000000763..ورعهبعضذكرفي:الخامسالفصل

0765وتبعدهالدنياعنوتقاعدهتجردهوزهدهبعضذكرفي:السادسالفصل

00000000000000000000000000000767وتواضعه،فقرهمعإيثارهفي:السابعالفصل

0000000000000000000000000000000000000771ولباسههيئتهفي:الثامنالفصل

000000000000000000000،000000773وقراستهكرامتهبعضذكرفي:التاستعالفصل

0000000000000000000000000000000778عنهاللهرضدكرمهذكرفيالعاشر:الفصل

000000000000000000000000817وشجاعتهقلبهقوةذكرفيعشر:لحادياالفصل

الشدائد،علىوصبرهاللهمرضاةفيقوتهذكرمنعشر:الثانيالفصل

000000000000785........،.".............لحقاعلىوثبوتهإياهاواحتماله
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للحقومعياراعصرهفيحجةجعلهاللهأنفيعشر:الثالثالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000787والباطل

00000000000097وشيعهعليهصلىمنوكثرةوفاتهذكرفيعشر:الرابعالفصل

!!!
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العامالفهرس

07-00000000005..0000.0000000000000........الدريةالعقودتحقيقمقدمة-

3095-00000000000000000.0000000000000000.000000..0..الدريةالعقودكتاب-

727-0000000000550000000000.00000.00.0.0000000195الدريةالعقودكتابفهارس-

658-0000000395....00.0000000000000000000000000000.0000اللفظيةالفهارس

6517-0000000000000000000000000000.00.0000.00.000000099العلميةالفهارس

72-001727.!........................................الموضوعاتفهرس

ملحق:-

72-0000.0.000000000000000000000000000000.9797للبزارالعليةالاعلامكتاب
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